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

1. 26/2018.(III.28.) határozat a  XVII. Eplényi Vigasságok előkészítéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XVII. Eplényi 
Vigasságok előkészítése” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 

1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 
hogy 2018. augusztus 11-én megrendezésre kerülő XVII. Eplényi Vigasságok 
nyitott falunapi rendezvényt megvalósítja, amelyhez a fedezetet a 2018. évi 
költségvetésről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendeletben biztosítja. 

 

2.  A képviselő-testület az előterjesztés 1. melléklete szerinti előzetes programtervet 
– a további programszervezéshez és a „Részletes játékleírás és pontozási 
szabályzat” kidolgozásához, mint irányelvet – elfogadja. 

 

3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2. pontban hivatkozott 
előzetes programtervnek megfelelően – a helyi civilszervezetek bevonásával – 
egyeztetéseket folytasson a XVII. Eplényi Vigasságok nyitott falunapi rendezvény 
programjának véglegesítése érdekében. 

  

 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. pontban 
hivatkozott egyeztetést követően a rendezvény programját véglegesítse és a 
lebonyolításához szükséges további intézkedések megtegye, a 2018. évi 
költségvetésben már jóváhagyott keretösszeg figyelembevételével. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. pont esetében: 2018. augusztus 11. 
  3. pont esetében: 2018. május 4.  
 4. pont esetében: 2018. május 11. a program végelegesítésre, illetve 
 folyamatosan a program lezárásáig 

 
- A 3. pontban meghatározottak szerint az egyeztetések megtörténtek a program 

véglegesítése érdekében. 
A 4. pontban meghatározottak szerint a rendezvény programjának a véglegesítse 
megtörtént, amelyről a képviselő-testület a jelen ülés napirendjei között tárgyal. 

 
2. 32/2018. (IV. 25.) határozat az Eplényi Gyermekekért Alapítvány 

alapító okiratában a székhelynek a módosításáról  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Gyermekekért Alapítvány alapító okiratában a székhelynek a módosítása” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:  
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 95/2008. (XI. 13.) Kt. 
számú határozatában foglaltakat megerősítve – ismételten nyilatkozik, hogy az 
Eplényi Gyermekekért Alapítvány székhelyeként, az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező 8413 Eplény, Veszprémi utca 68. számú (helyrajzi szám: 
Eplény 97) ingatlanon lévő Integrált Közösségi Szolgáltató Teret (IKSZT-t) 
térítésmentesen – szívességi használat jogcímen – használhatja. 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Gyermekekért 

Alapítvány alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal, továbbá annak egységes szerkezetbe foglalását a határozat 2. 
melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja.  

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást, 

változásbejegyzési kérelemmel, a Veszprémi Törvényszéknél nyújtsa be.  
    
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő:  2. pontban: 2018. május 11. 
 
- Az alapító okirat módosítása, a változásbejegyzési kérelemmel együtt benyújtásra 

került a Veszprémi Törvényszékhez, amelyet 1900/Pk.60223/1993 ügyszám alatti 
ügyben 54. sorszámon utóiratként lajstromoztak, az átvezetés folyamatban van. 

 
3. 33/2018. (IV.25.) határozat a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója 
elfogadásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „A Veszprémi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2017. 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. 
 

Felelős: Fiskál János 
Határidő: 2018. május 3.  
 
- A határozat megküldésre került a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 

részére.  
 
Eplény, 2018. május 24.  
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2018. (V. 30.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2018. (III.28.), a 
32/2018. (IV. 25.) és a 33/2018. (IV. 25.) képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2018. május 30. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


