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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
 
1. 29/219. (III. 27.) határozat a XVIII. Eplényi Vigasságok előkészítéséről 
szóló 22/2019. (III. 04.) határozat 1. mellékletének módosításáról  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XVIII. Eplényi 
Vigasságok előkészítéséről szóló 22/2019. (III. 04.) határozat 1. mellékletének 
módosítása” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVIII. Eplényi Vigasságok 

előkészítéséről szóló 22/2019. (III. 04.) határozat 1. melléklete helyébe a jelen 
határozat 1. melléklete lép. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított programnak 
megfelelően, intézkedjen a XVIII. Eplényi Vigasságok falunap előkészítéséről, 
és – az átruházott hatáskörében – kösse meg a szükséges szerződéseket. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pont esetében: 2019. május 10. a program végelegesítésre, illetve 

folyamatosan a program lezárásáig 
 
2. pont: a program véglegesítése határidőben megtörtént, jóváhagyása a jelen ülés 
napirendjei között szerepel. 
 
2. 36/2019. (IV. 24.) határozat a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „A Veszprémi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a 
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

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

határozat megküldésével, tájékoztassa a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokságot. 
 

2. pont: A határozat megküldésre került.  
 
3. 37/2019. (IV. 24.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal, elfogadja. 

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

határozat megküldésével, tájékoztassa az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
vezetőjét. 

 
2. pont: A határozat megküldésre került.  
 
 
Eplény, 2019. május 14.  
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2019. (V. 29.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2019. (III. 27.), a 
36/2019. (IV. 24.), a 37/2019. (IV. 24.) képviselő- testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2019. május 29. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


