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

1. 24/2018. (III. 28.) határozat Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi 
közbeszerzési tervéről 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi 
Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
összesített közbeszerzési tervét a határozat 1. mellékletében meghatározottak 
szerint elfogadja. Amennyiben az év folyamán új közbeszerzési igény merülne 
fel, a közbeszerzési terv módosításáról döntést kell hozni. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi közbeszerzési 

tervnek – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – közzétételéről gondoskodjon. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2018. december 31-ig 
                 2. pontban: 2018. március 31. 
   
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Harsányi István, 
csoportvezető 

 

- A 2018. évi közbeszerzési terv közzététele határidőben megtörtént.   
 
2. 27/2018. (III. 28.) határozat Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
13/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelet és szabályozási terv 
módosításának kezdeményezéséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Eplény 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet és 
szabályozási terv módosításának kezdeményezése” című napirend előterjesztését és 
a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Eplény Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/2004. (XI. 11.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását, illetve 
kiegészítését az alábbiakban: 

a) az LF-1 falusias lakóövezetre vonatkozóan a HÉSZ 10. § (3) bekezdés d) 
pontjában a legnagyobb megengedett építménymagasság 4,8 m-re 
módosulna, de az egy homlokzaton számított átlagos 



 - 3 - 

homlokzatmagasság mértéke nem haladhatná meg az 5,5 m-t, kivéve a 
15% vagy annál nagyobb tereplejtésű telkeken; 

b) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 44. § (9) bekezdése alapján, a 
HÉSZ-ben szabályozásra kerülne a már kialakult beépítés esetén – a 
helyi szokásoknak megfelelően – az oldalkerítés megépítésének és 
fenntartásának kötelezettsége; 

c) jogszabályváltozás miatti módosítás és elírás javítása. 
  

2. A képviselő-testület a TÉR-SZER Kft-t (8200 Veszprém, Viola u. 14/b.) bízza 
meg a HÉSZ 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, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, a megállapodást 
megkösse. 
 

3. 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 
egyszerűsített eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket és 
nyilatkozatokat megtegye. 
 

4. A képviselő-testület a 2. pontban meghatározott költségek fedezetét a 2018. 
évi költségvetésében a „Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó 
tervek készítése” beruházási költségei terhére biztosítja azzal, hogy a 
költségvetés soron következő módosításakor ezt a költséget 
településrendezési eszközök módosítása előirányzatra átvezeti.  
 

5. A képviselő-testület – kérelmezővel előzetesen egyeztetve – úgy dönt, hogy a 
határozat a) pontjában szereplő módosítást kérelmező, az egyszerűsített 
eljárás keretében lefolytatható módosítás költségeit – egyeztető tárgyalás 
költségei nélküli – a tervezési díja 50%-ának megfelelő összegben viselje. 
 

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Nagy Attila (8413 
Eplény, Veszprémi utca 68/A.) kérelmezővel a költségviselésre vonatkozó 
megállapodást megkösse. 
  

Felelős:     Fiskál János polgármester 
Határidő:     2. pontban: azonnal 
      3. pontban: folyamatosan a módosítás elfogadásáig 
  4. pontban: folyamatosan az eljárás lezárásig, az előirányzat  

átvezetésére pedig a soron következő költségvetés módosítása 
  5. és 6. pontban: 2018. április 6. 
 

-  A tervezési szerződés aláírása megtörtént, Nagy Attila a tervezési díj 50%-át az 
önkormányzat számlájára átutalta.  
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3. 28/2018. (III. 28.) határozat az önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról szóló 14/2018. (III.21.) határozat 1. mellékletének a 
módosításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
szóló 14/2018. (II. 21.) határozata 1. mellékletének módosítása” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 

1. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2018. (II. 21.) 
határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár 
VESZ-AHI/272-31/2018 számú hiánypótlási felhívása alapján, a módosított 1. 
melléklet szerinti adatoknak megfelelően, az Önkormányzati Előirányzat-
gazdálkodási Modul (ÖNEGM) rendszerben a szükséges javításról gondoskodni 
szíveskedjen. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
 
- Az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul rendszerben a szükséges 

javítás megtörtént. 
 

 
Eplény, 2018. április 17. 
 
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2018. (IV. 25.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2018. (IV.25.), a 
27/2018. (IV. 25.) és a 28/2018. (IV. 25.) képviselő - testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2018. április 25.  
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


