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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 106/2016. (XII. 14.) határozat 3. pontja Eplény és Olaszfalu községek 
lakosságának háziorvosi, házi gyermekorvosi és iskolaorvosi közös 
körzeteiről és székhelyéről  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Az egészségügyi 
alapellátásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához előzetesen szükséges 
megállapodás elfogadása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-
testület) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § 
(1) bekezdésében foglalt, az egészségügyi alapellátási feladatellátások 
körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotásához 
az Olaszfalu község közigazgatási területére is kiterjedő háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és iskolaorvosi feladatellátások közös körzetének székhelyét 
Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületével kötött megállapodás 
alapján, 8414 Olaszfalu, Major utca 2. – orvosi rendelő – székhely címmel 
határozza meg.  
 

2. A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott megállapodást – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Olaszfalu Község Önkormányzat polgármesterével a megállapodást 
aláírja. 
 

3. A képviselő-testület vállalja, hogy az 1. pont szerinti egészségügyi alapellátási 
feladatellátások körzeteit szabályozó önkormányzati rendelete megalkotása 
során a több településre kiterjedő közös körzetek székhelyét a 2. pont szerinti 
megállapodás alapján rögzíti. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2016. december 30.  
             3. pontban: 2017. február 28. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselők: 
  
 Angyal Éva irodavezető, 
     dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó 
 
 
 - Az egészségügyi alapellátási feladatellátások körzeteit szabályozó önkormányzati 
rendelet megalkotása a jelen ülés napirendjei között szerepel, a fogorvosi ellátása 
közös körzetének és székhelyének meghatározásáról szóló megállapodást Zirc Városi 
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Önkormányzat csak nem rég küldte meg, amelyet szintén a mostani ülésen tárgyal a 
képviselő-testület. 
 
 
2. 19/2017. (II. 22.) határozat 2. és 3. pontja a felnőtt háziorvosi és házi 
gyermekorovosi ügyeleti ellátás közös körzete székhelyének 
meghatározását tartalmazó megállapodás jóváhagyásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A felnőtt háziorvosi 
és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete székhelyének meghatározásáról 
szóló megállapodás jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésével kötendő megállapodást 
a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást 

aláírja. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást Veszprém 

Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere részére küldje meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pont: azonnal 
             3. pont: 2017. február 27. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselők: 

 Angyal Éva irodavezető, 
dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó 

 
 
- A megállapodás aláírása megtörtént, a jelen ülés napirendjei között szerepelő  
egészségügyi alapellátási feladatellátások körzeteit szabályozó önkormányzati 
rendeletbe beépítésre került a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti 
ellátás közös körzetének a székhelye. 

 
 

3. 20/2017. (II. 22.) határozat 3. pontja a 2017/2018-as nevelési év 
óvodai beíratási időpontjának meghatározásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2017/2018-as 
nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. A képviselő-testület a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beíratás 
időpontját 2017. május 3-án és 4-én 800-1700 óra közötti időtartamban 
határozza meg. 
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2. Az óvodai felvételi kérelmeket az intézményvezetőnél kell benyújtani, aki a 

felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2017. május 25-ig értesíti a 
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy hirdetmény közzétételéről – 

Eplény község honlapjára való feltöltéssel és az önkormányzat hirdetőtábláján 
történő kifüggesztésével – az óvodai beiratkozás rendjére, a felvételről szóló 
döntésre és a jogorvoslat benyújtásának határidejére vonatkozóan, 
gondoskodjon.  

 
Felelős:  2. pontban: Klausz Éva vezető óvónő  
  3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2017. május 25. 
        3. pontban: 2017. március 24. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- A hirdetmény közzététele megtörtént. 
 
 
4. 21/2017. (II. 22.) határozat az önkormányzat fenntartásában működő 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programjának 
felülvizsgálatáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programjának 
felülvizsgálata” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A képviselő-testület az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda felülvizsgált továbbképzési programját, a határozat 1. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően, jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az 

intézményvezetőjét. 
 
Felelős:  2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2017. február 28. 
         
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
- A képviselő-testület döntéséről az intézmény vezetőjét tájékoztattuk. 
 
 
5. 22/2017. (II. 22.) határozat 3. pontja a Veszprémi Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási megállapodásának módosításáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának támogatása” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási megállapodásának módosítását – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – jóváhagyja. 

 
2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást 

módosító megállapodás aláírására. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának elnökét. 
 
Felelős: 2. és 3. pont tekintetében: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontot érintően: 2017. március 31. 
                3. pontot érintően: azonnal 
  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
- A társulási tanács elnökének tájékoztatása megtörtént. 
 
 
6. 23/2017. (II. 22.) határozat 3. pontja a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
megállapodásának módosításáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása 
módosításának támogatása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 

 
2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást 

módosító megállapodás aláírására. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsának elnökét. 

 
Felelős: 2. és 3. pont tekintetében: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontot érintően: 2017. március 31. 
                  3. pontot érintően: azonnal 
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
- A társulási tanács elnökének a tájékoztatása megtörtént. 
 
 
7. 24/2017. (II. 22.) határozat hozzájárulás a 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.) önkormányzati rendelet 
módosításához 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
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.) önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
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.) önkormányzati rendelet 
módosításához, amely a határozat 1. mellékletét képezi. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 

   
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- A képviselő-testület döntéséről  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

polgármesterét tájékoztattuk. 
 
 
8. 25/2017. (II. 22.) határozat hozzájárulás a Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és 
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Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához, amely a határozat 1. mellékletét 
képezi. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 

    
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
- A képviselő-testület döntéséről  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

polgármesterét tájékoztattuk. 
 
 

9. 26/2017. (II. 22.) határozat 3. a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívásához a „Veszprém MJV Önkormányzata és 
Eplény Községi Önkormányzat közös önkormányzati hivatal ASP 
rendszerének kiépítése” projektelem elkészítése, és a közös 
önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat felhatalmazása a pályázat 
benyújtására tárgyában 

 
Eplény Községi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Döntés a KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” című felhívásához a „Veszprém MJV Önkormányzata és 
Eplény Községi Önkormányzat közös önkormányzati hivatal ASP rendszerének 
kiépítése” projektelem elkészítése, és a közös önkormányzati hivatalt fenntartó 
önkormányzat felhatalmazása a pályázat benyújtására” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Veszprém MJV 
Önkormányzata és Eplény Községi Önkormányzat közös önkormányzati 
hivatalánál az országos ASP rendszerhez történő csatlakozás infrastrukturális 
és egyéb feltételeinek megteremetéséhez szükséges rendszerek kiépítésével, 
azokhoz szükséges szervezetfejlesztéssel. 
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2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal és támogatja, 
hogy a közös hivatal székhelyének feladatait ellátó Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata polgármestere a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, 
valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén, a kedvezményezetti 
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 
 

3.  A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a döntést a Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének küldje meg. 
 

Felelős:  3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pont tekintetében: 2017. február 28. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
- A képviselő-testület döntéséről  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

polgármesterét tájékoztattuk. 
 

 
Eplény, 2017. március 24. 
 
 
 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2017. (III. 29.) határozata  
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2016. (XII. 14.) 
határozat 3. pontja, a 19/2017. (II. 22.) határozat 2. és 3. pontja, a 20/2017. (II. 
22.) határozat 3. pontja, a 21/2017. (II. 22.), a 22/2017. (II. 22.) határozat 3. 
pontja, a 23/2017. (II. 22.) határozat 3. pontja, a 24/2017. (II. 22.), a 25/2017. (II. 
22.) és a 26/2017. (II. 22. határozat 3. pontjára vonatkozó képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2017. március 29. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


