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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. február 26-i
ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Fiskál János polgármester
Az előterjesztés törvényességi vizsgálatát elvégezte:

dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a Képviselő-testületnek az alábbi
jelentést adom:

1. 120/2013. (XII. 19.) határozat 4. pontja Eplény község vízkárelhárítási terv
elkészítésére vonatkozó tervezési árajánlatok értékeléséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község
vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozó tervezési árajánlatok értékelése” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Eplény község
vízkárelhárítási terv elkészítésére a beérkezett négy ajánlatot érvényesnek, az
eljárást pedig eredményesnek nyilvánítja.
2. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki, a legalacsonyabb ajánlat
alapján a Víz - Környezet Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Sarló u. 10. (Horváth Ferenc vezető tervező VZ-T 190268/2011., ME-VZ-I.-19-5341/2016.) ajánlattevőt bruttó 100 000,- Ft ajánlati
árral.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel – az árvíz és a belvíz elleni védekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.)
KHVMH rendelet 3. § (3-6) bekezdéseinek megfelelő műszaki tartalmú
vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozóan – a tervezési szerződést
megkösse.
4. A képviselő-testület a 2. pontban szereplő vízkárelhárítási terv tervezési és
eljárási költségét a 2014. évi költségvetésébe betervezi.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: 2013. december 31.
4. pontban: a 2014. évi költségvetés elfogadása
- A vízkárelhárítási terv tervezési költségét, a 2014. évi költségvetés beruházási
költségeinél, beterveztük.

2. 121/2013. (XII. 19.) határozat 4. pontja Eplény Községi Önkormányzat
Képviselő – testülete 110/2013. (XI. 28.) határozatának kiegészítéséről és az
Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati
rendelet és szabályozási tervmódosítás tervezésére vonatkozó megbízásról
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2013. (XI. 28.)
határozatának az 1. pontját a következő g) és h) ponttal egészíti ki:
g) az Erdei Apartman (Eplény, Veszprémi u. 116/A.) tulajdonosának
kérelmére, hogy a Vt-2 övezeti besorolású Eplény 236/1, a 238 és a 239
hrsz-ú számú ingatlanok esetében, az övezetre általánosságban előírt 800
m2-es legkisebb beépíthető teleknagyságtól, az övezetre vonatkozó 40 %os beépíthetőség figyelembevételével, el lehessen térni;
h) az építési hatóság kezdeményezésére, a jogszabályi változások miatt, a
hatályukat vesztett hivatkozások javításra kerüljenek.
2. A képviselő-testület a TÉR-SZER Kft-t (8200 Veszprém, Viola u. 14/b.)
bízza meg a rendezési terv és szabályozási terv módosításához szükséges
dokumentáció elkészítésével 200 000,- Ft + áfa – egyeztető eljárás
szükségessége estén további 30 000,- Ft + áfa – ajánlati áron és egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezésre vonatkozó megállapodást
megkösse.
3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 110/2013. (XI. 28.) határozatának 1. a),
b) és f), valamint a jelen határozat 1. pontjával kiegészített 110/2013. (XI.
28.) határozata 1. g) pontjában szereplő módosítások kezdeményezői, az
egyszerűsített eljárás keretében lefolytatható módosítás költségeit – egyeztető
tárgyalás költségei nélküli – a tervezési díja 50 %-ának megfelelő összegben
viseljék, egymás között egyenlő arányban.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintettekkel a
költségviselésre vonatkozó megállapodást megkösse.
4. A képviselő-testület a 3. pontban meghatározott költségek fedezetét a 2014.
évi költségvetésébe betervezi.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően
az eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat
megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. és 3. pontban: 2013. december 31.
4. pontban: a 2014. évi költségvetés elfogadása
5. pontban: folyamatosan a módosítás elfogadásáig
- A településrendezési eszközök módosításának a költségeit, a 2014. évi költségvetés
beruházási költségeinél, beterveztük.
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3. 2/2014. (I. 15.) határozat az önkormányzat adósságának 2014. évi
adósságátvállalásával kapcsolatos igénybejelentésről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az
önkormányzat adósságának 2014. évi adósságátvállalásával kapcsolatos
igénybejelentése” című előterjesztést és a következő döntést hozta:
1.

A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 6768. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési
törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő
átvállalását igénybe kívánja venni.

2.

A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én
nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére,
teljesítésének biztosításául szolgált.

3.

A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy
átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás,
illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik,
úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra
került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül
átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.

4.

A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal
az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.

5.

A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti
nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi
költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti
megállapodásokat megkösse.

6.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a képviselőtestületet.
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Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2014. február 28.
- Az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésként a szükséges adatszolgáltatást és
nyilatkozatokat megtettük, amely alapján 1660 E Ft fejlesztési célú hitel kerül
átadásra az államnak.

4. 4/2014. (I. 15.) határozat a kötelező felvételt biztosító általános iskola
felvételi körzetének véleményezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelező
felvételt biztosító általános iskola felvételi körzetének véleményezése” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt
biztosító Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
felvételi körzetével egyetért.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy Eplény községben lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű
általános iskolába járó gyermek nincs.
3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről – a határozat
megküldésével – tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal
főigazgatóját, dr. Vajda Viktóriát.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2014. január 17.
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Lőczi Árpád csoportvezető
- A Képviselő-testület határozatát a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási
Főosztályának megküldtük.

5. 13/2014. (I. 30.) határozat az Önkormányzat fenntartásában működő
Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyitvatartási rendjéről és a 2014/2015.
nevelési évben indítható csoportok számáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az
Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyitva-
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tartási rendjéről és a 2014/2015. nevelési évben indítható csoportok számáról”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A fenntartásában működő óvodai nyitvatartási rendjét a határozat 1.
melléklete tartalmazza.
2. Az óvoda 2014. június 30-tól 2014. augusztus 1-ig tart zárva.
3. Az óvodában egy csoport indítható.
4. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról
– a határozat megküldésével – tájékoztassa a 2014/2015. nevelési évben
indítható óvodai csoportok számáról és a nyitvatartási rendről az intézmény
vezetőjét, továbbá gondoskodjon a nyári zárva tartás időtartamának
közzétételéről a helyben szokásos módon.
Felelős: 4. pontban: Fiskál János polgármester
Határidő: 4. pontban: 2014. február 15.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
- Az intézmény tájékoztatása a határozatban foglaltakról megtörtént.

6. 15/2014. (II. 18.) határozat Eplény község helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének részleges módosításával kapcsolatos vélemények
ismertetéséről és elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával
kapcsolatos vélemények ismertetése és elfogadása” című előterjesztést és a
következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény község helyi
építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával
kapcsolatos egyszerűsített egyeztetési eljárásban beérkezett – az 1.
mellékletben összefoglalt – véleményeket megismerte. A vélemények
mindegyike kifogást nem emelő, a határidőben nem nyilatkozó
államigazgatási szerveket és partnereket pedig egyetértőnek kell tekinteni.
Az állami főépítész – egyébként kifogást nem emelő – észrevételeit elfogadja.
Mindezek figyelembevételével összeállított dokumentációra adja meg az
elfogadás előtti záró véleményt.
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2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a záró véleményezési
dokumentációt a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Irodának küldje meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: azonnal
- A záró véleményezési dokumentáció megküldésre került. Az erre beérkezett állami
főépítészi egyetértő záró vélemény alapján, a jelen ülésen, az Eplény község helyi
építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításáról, a
napirendek között, dönt a képviselő-testület.
Eplény, 2014. február 26.
.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2014. (….) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2013. (XII. 19.)
határozat 4. pontja, a 121/2013. (XII. 19.) határozat 5. pontja, a 2/2014. (I. 15.), a
4/2014. (I. 15.), a 13/2014. (I. 30.) és a 15/2014. (II. 18.) számú képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Eplény, 2014. február 26.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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