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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 4/2020. (I. 29.) határozat a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésről   

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést, a 
határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal, jóváhagyja. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést, a nyertes 
ajánlattevő Kis-Jakab Dezső egyéni vállalkozóval, kösse meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 2. pontban: 2020. február 29. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Zoltán irodavezető 
 

2. pontban: a közszolgáltatási szerződés határidőben megkötésre került 

 

2. 20/2020. (II. 24.) határozat a 2020/2021-es nevelési év óvodai beíratási 

időpontjának meghatározásáról  

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2020/2021-es 
nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. A képviselő-testület a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beíratás 
időpontját 2020. május 6-án és 13-án 800-1700 óra közötti időtartamban 
határozza meg. 

 
2. Az óvodai felvételi kérelmeket az intézményvezetőnél kell benyújtani, aki a 

felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2020. június 12-ig értesíti a 
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 

 
3. A hirdetmény szövegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  

a) gondoskodjon a hirdetmény közzétételéről Eplény község honlapján és 
az önkormányzat hirdetőtábláján,  

b) kezdeményezze az önkormányzat fenntartásban működő óvoda 
vezetőjénél a hirdetmény közzétételét az óvodában. 

Felelős:  2. pontban: Klausz Éva óvodavezető  
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  4. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2020. június 12. 
  4. pontban: 2020. március 20. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta 

képviselő-testületi és társulási 
referens 

 
4. pont: a hirdetmény Eplény község honlapján és az óvodában közzétételre került. 
 

3. 21/2020. (II. 24.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi 

körzetének megállapításáról a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapítása a 2020/2021-es nevelési 
évre vonatkozóan” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a 
2020/2021-es nevelési évre Eplény község közigazgatási területére kiterjedően 
határozza meg. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy képviselő-testület döntéséről 

a határozat megküldésével tájékoztassa az óvodavezetőt, továbbá 
gondoskodjon az óvoda felvételi körzetének közzétételéről az önkormányzat 
honlapján.  

 
Felelős: 2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2020. március 6. 
  
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta 

képviselő-testületi és társulási referens  
 
2. pont: a határozat határidőben megküldésre került  
 
4. 22/2020. (II. 24.) határozat Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 

által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 

szóló 9/2014. (III. 27.) módosításához történő hozzájárulásról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. 
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(III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelettervezetben 
foglaltakkal egyetért, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, a 
rendelet módosításához hozzájárulását adja Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének.  

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról, 

a határozat megküldésével, tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának polgármesterét.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: azonnal  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
A határozat azonnal megküldésre került.   
 

5. 23/2020. (II. 24.) határozat a Síaréna Kft. 2020. évi fejlesztési tervéről 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Síaréna Kft. 2020. 
évi fejlesztési terve” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az albérlő Síaréna Kft. 
(8413 Eplény, Veszprémi utca 66/A.) által készített, – az eplényi sípályák 2020. 
évi fejlesztési tervét, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, támogatja. 

 

2. Az önkormányzat, az eplényi sípályák 2020. évi fejlesztési tervében szereplő, 
az A7-es sípályára tervezett, húzóliftes sífelvonó hatósági engedélyezését 
megelőzően szükséges nyilatkozatokat már korábban megkérte, és a 
Honvédelmi Minisztériumtól 201-239/2013. számú vagyonkezelői nyilatkozatot, 
valamint a Nemzeti Földalapkelő Szervezettől NFA-011053/002/2013. számú 
tulajdonosi nyilatkozatot megkapta. 

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott 
eplényi sípályák 2020. évi fejlesztési tervében szereplő – a sípálya tetején 
létesíteni tervezett – új játszótérrel kapcsolatban, az erdőterület 
szakkezelőjének, a VERGA Zrt.-nek (8200 Veszprém, Jutasi u. 10.), a támogató 
nyilatkozatát kérje meg. 

 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban meghatározott 
támogató nyilatkozat birtokában, az 1. pontban hivatkozott fejlesztés 
megvalósításához szükséges tulajdonosi és vagyonkezelői nyilatkozatot 
megkérje, illetve arra intézkedjen. 
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5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Síaréna Kft.-t – 
a határozat megküldésével – tájékoztassa. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő:  3. pontban: 2020. március 31. 
  4. pontban: azonnal 
 

3. pont: A VERGA Zrt.-től a támogató nyilatkozatot megkaptuk. 
4. pont: A VERGA Zrt. támogató nyilatkozatának a birtokában, a tulajdonosi és 

vagyonkezelői nyilatkozat megkérésére az intézkedés megtörtént. 
 
 
Eplény, 2020. március 20.  
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020. (III. 25.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2020. (I. 29.), a 20/2020. 
(II. 24.), a 21/2020. (II. 24.), a 21/2020. (II. 24.), a 22/2020. (II. 24.) és a 23/2020. 
(II. 24.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2020. március 25. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 


