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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
 
1. 71/2018. (XI. 28.) határozata Eplény község helyi esélyegyenlőségi 
programjának a felülvizsgálatáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község 
helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálata” című előterjesztést és a 
következő döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2013. (VI. 27.) számú 
határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A képviselő-
testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt 
áttekintésnek eleget tett, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek 
teljesítését elfogadja, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában 
helybenhagyja azzal, hogy 2019. június 30-ig az átfogó felülvizsgálatot el kell 
végezni, a már megvalósult intézkedéseket ki kell vezetni, az alátámasztó 
elemzéseket pedig aktualizálni szükséges. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés közzétételével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve a felülvizsgálatra 2019. június 30. 
     2. pontban: 2018. december 15. 
 
1. pont: határidőben megtörtént az aktualizálás. 
2. pont: a döntés közzétételével kapcsolatos intézkedések határidőben megtörténtek. 
 
 
2. 77/2018. (XII. 12..) határozat Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2019. I. félévi munkatervének elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve” című előterjesztést 
és a következő döntést hozta:  

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. I. félévi 
munkatervét – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges munkatervet a 

napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak küldje 
meg. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2019. június 30. 
    2. pontban: 2018. december 21. 
 
2. pont: a végleges munkaterv megküldése határidőben megtörtént.  
 
3. 80/2018. (XII. 12.) határozat a Honvédelmi Minisztériummal 93/497-
1/2016. (555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Honvédelmi 
Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés 
módosítása” című előterjesztést és a következő döntést hozta:  

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Honvédelmi 
Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon kötött, az 1. számú 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt bérleti szerződést (a továbbiakban: 
bérleti szerződés) – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 

hivatkozott bérleti szerződést aláírja. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat 
megküldésével, a HM Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság 
Ingatlangazdálkodási és Nyilvántartási Osztályát értesítse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve a bérleti szerződésben foglaltak                    

 végrehajtásáért 2031. május 31-ig, 
    2. pontban: 2018. december 31., 
    3. pontban: 2018. december 14. 
 
2. pont: A bérleti szerződés aláírásának részemről nem volt és nincs is akadálya, de 
mivel több szervezetnek kell aláírni, ezért az még folyamatban van a Honvédelmi 
Minisztériumnál,  emiatt a 2018. december 31-i határidőt módosítani szükséges. 
3. pont: A határozat megküldése határidőben megtörtént.  
 
 
Eplény, 2019. január 23.  
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (I. 30.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2018. (XI. 28.), a 
77/2018. (XII. 12.) és a 80/2018. (XII. 12.) képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2019. január 30.  
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


