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

 
1. 32/2014. (V. 5.) határozat a követelésen alapított jelzálogszerződésről és 
annak Hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételéről  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a követelésen 
alapított jelzálogszerződésről és annak Hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételéről” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likvid 
hitelfelvételéről szóló 18/2014. (II. 26.) határozattal hagyta jóvá a 2500 E Ft 
összegű, rulírozó jellegű, likvid hitel felvételét az OTP Bank Nyrt.-nél. Az OTP 
Bank Nyrt. a Kölcsönszerződésben folyósítási feltételként a helyi adóbevételre 
és az átengedett gépjárműadó bevételre (az önkormányzatot a mindenkori 
hatályos jogszabály szerint megillető részére) a kölcsön és járulékainak összegére 
jelzálog és annak Hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszerbe történő bejegyzését 
kérte. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara által működtetett hitelbiztosítéki nyilvántartás és a 
nyilvántartásba történő betekintésre szolgáló alkalmazásba vállalja a bejegyzést 
és a nyilatkozat megtételét. 

 
3. Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, a Kölcsönszerződés mellékletét képező Követelésen alapított 
jelzálogszerződés aláírására és Önkormányzat Hitelbiztosítéki nyilvántartó 
rendszerbe történő bejegyzéséhez szükséges hitelbiztosítéki nyilatkozat 
megtételére. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
A végrehajtás előkésztítéséért felelős köztisztviselő:Scheer Ágota irodavezető 
 

 
- A  likvidhitel szerződés megkötése folyamatban van, mivel eddig a likviditás 
fenntartásához nem volt szükség rá. Költségkímélés miatt nem kötöttük meg 
azonnal. 
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2. 34/2014. (V. 5.) határozat Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és 
tisztítószer beszerzésére vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményének 
beszámolójáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény, 
Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére vonatkozó 
ajánlattételi eljárás eredményéről beszámoló” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény, 

Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére vonatkozó 
ajánlattételi eljárás eredményéről szóló beszámolót elfogadja. 

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

Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét.  
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2014. május 5. 
 
- A döntésről tájékoztattam az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, a 

beszerzésre vonatkozó szerződést az óvoda megkötötte. 
 

 
3. 36/2014. (V. 5.) határozat az alapellátási központi háziorvosi ügyelet 
ellátására kötött feladatáltvállalási szerződés módosításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az alapellátási 
központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött feladatátvállalási szerződés 
módosítása” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint feladatátvevő az 
alapellátási központi háziorvosi ügyeleti (felnőtt, gyermekorvosi) feladatellátást 
8200 Veszprém, Kórház u. 1. szám alatt, a közbeszerzési eljárás nyertes 
pályázójával, mint külső egészségügyi szolgáltatóval kötött 
feladatellátási/átvállalási szerződés útján biztosítsa. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerinti 
módosító megállapodásban foglaltak jóváhagyásával vállalja, hogy mint 
feladatátadó, a működtetési költségekhez települése lakosságszámának 
arányában az eddigiekkel egyező módon hozzájárul. 
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3. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti megállapodás 
aláírására. Egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a határozatot és az aláírt 
megállapodást Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének 
határidőre küldje meg. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2014. május 5. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
csoportvezető 
 
- A Képviselő-testület határozatát Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
polgármesterének megküldtük, a megállapodást aláírtuk. Az alapellátási központi 
háziorvosi ügyelet az új helyen működik már. 

 
4. 37/2014. (V. 5.) határozat nyilatkozattételre szóló felhatalmazásról a 
háziorvosi ügyeleti rendszerben való részvételről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Nyilatkozattételre szóló felhatalmazás a háziorvosi ügyeleti rendszerben való 
részvételről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
szolgáltatások finanszírozásáról szóló 43/1999. (III. 3) Korm. rendelet 7. § 
(2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, – hivatkozva 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött és módosított 
feladatátvállalási szerződésére – a háziorvosi szolgálat orvosának a 
háziorvosi ügyeleti rendszerben való közreműködésére nem tart igényt, 
tekintettel arra, hogy feladatátadási szerződés keretében más szolgáltatóval 
szerződést kötött az ügyeleti feladatok átadására. A nyilatkozat a háziorvosi 
szolgálat orvosát addig mentesíti a háziorvosi ügyeleti rendszerben való 
közreműködés alól, amíg az önkormányzat a más szolgáltatóval való 
ellátást biztosítani tudja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontnak 
megfelelően, az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot aláírja, és az Eplény 
községben területi ellátási kötelezettséggel, feladatellátási szerződés alapján 
működő háziorvossal közölje. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2014. május 5. 
 
 
- A nyilatkozatot a háziorvosnak átadtam. 
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5. 38/2014. (V. 5.) határozat Németh Ferenc eplényi lakosnak a 86 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan tulajdonjogát érintő panaszáról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Németh 
Ferenc eplényi lakosnak a 86 hrsz-ú önkormányzati ingatlan tulajdonjogát érintő 
panasza” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Németh Ferenc 8413 

Eplény, Veszprémi utca 58. szám alatti lakosnak a tényekkel alá nem 
támasztott panaszát, mint megalapozatlant, a képviselő-testület elutasítja. 
Egyben megállapítja, hogy a polgármester, az önkormányzat tulajdonát képező 
Eplény 86 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban, a többször módosított 13/2004 
(XI. 11.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott, hatályos Helyi Építési 
Szabályzat és a Szabályozási Terv előírásainak figyelembevételével, a 
közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet 19. 
§ (1) bekezdése alapján, átruházott hatáskörben, jogszerűen, az önkormányzati 
és a közérdeknek megfelelően járt el. 

 
2.  A Képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy a döntésről Németh Ferenc 

8413 Eplény, Veszprémi utca 58. szám alatti lakost, a határozat 
megküldésével, értesítse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2014. május 9. 
 
- A határozat kivonatot megküldtem Németh Ferenc 8413 Eplény, Veszprémi utca 
58. szám alatti lakosnak. Az Eplény 86 hrsz-ú ingatlan beolvadt a 83 hrsz-ú 
ingatlanba, és ezt az ingatlan-nyilvántartásban a Földhivatal 2014. április 2-ával 
átvezette. 

 
6. 40/2014. (V. 5.) határozat a mangánérc bányászat emlékére emléktábla 
elhelyezéséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Mangánércbányászat emlékére emléktábla elhelyezése” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

település fejlődését, az itt élő emberek megélhetését, a sport- és kulturális 
életet az elmúlt században, évtizedeken keresztül, jelentősen befolyásoló 
eplényi mangánércbányászat emlékére, a volt bányairoda épületére –, amely 
ma az Eplényi Napköziotthonos Óvoda – emléktáblát helyez el, a 2014. 
május 24-én, az óvoda 20 éves fennállásának tiszteletére rendezendő 
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ünnepség keretében. 
 

2. A képviselő-testület az emléktábla költségeit a 2014. évi költségvetésben a 
Város és községgazdálkodási feladatok dologi kiadásainak terhére biztosítja. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az emléktábla 
elkészítéséhez és elhelyezéséhez szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2014. május 25. 
 
- Az emléktábla 2014. május 24-én, az óvoda 20 éves fennállásának tiszteletére 

rendezendett ünnepség keretében felavatásra került. A költségvetési rendeletben 
átcsoportosítással az előirányzata a mai ülésen nevesítésre kerül. 

 
7. 42/2014. (V. 15.) határozat Eplény Község településrendezési eszközeinek 
részleges módosításával kapcsolatos vélemények ismertetéséről és 
elfogadásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Község településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos 
vélemények ismertetése és elfogadása” című előterjesztést és a következő döntést 
hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Község 
településrendezési eszközeinek 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. 
 

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 
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- A záró véleményezési dokumentációt megküldtem az állami főépítésznek, amelyre 
az egyetértő záró vélemény meg is érkezett. A mai ülésen dönt a képviselő-
testület a településrendezési eszközök módosításáról. 

 
 

Eplény, 2014. május 28. 
. 

 
  Fiskál János 
 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...../2014. (….) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete a 32/2014. (V. 5.), a 
34/2014. (V. 5.), a 36/2014. (V. 5.), a 37/2014. (V. 5.), a 38/2014. (V. 5.), a 
40/2014. (V. 5.) és a 42/2014. (V. 15.) számú képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
 
Eplény, 2014. május 28. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


