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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 10/2021. (II. 24.) határozata Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria 

szabályzatának felülvizsgálatáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított 
22/2016. (II. 24.) számú határozatával elfogadott Cafetéria szabályzata 1. 
melléklete helyébe, a jelen határozat 1. melléklete lép. 
 
2. A képviselő-testület a polgármesternek járó cafetéria-juttatás éves összegét 
nettó 200 000 Ft-ban állapítja meg, amelynek fedezete a 2021. évi költségvetésben 
rendelkezésre áll. 
 
3. A képviselő-testület az önkormányzat munkavállalóinak, valamint az 
önkormányzat által fenntartott és működtetett Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
közalkalmazottainak és alkalmazottainak cafetéria-juttatás éves összegét nettó 
200 000 Ft-ban állapítja meg, amelynek fedezete a 2021. évi költségvetésben 
rendelkezésre áll. 
 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglaltakról az 
intézmény vezetőjét tájékoztassa. 
 
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Cafetéria szabályzatban 
foglaltak végrehajtására az intézkedéseket, a munkavállalók felé, tegye meg. 
 
6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a már alkalmazásban álló 
munkavállalók részére, a választásuknak megfelelően, az éves juttatások 
átutalásáról, legkésőbb 2021. június 30-ig gondoskodjon. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: azonnal 
   5. pontban: folyamatosan  
   6. pontban: 2021. június 30. 

 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 
 



2. 11/2021. (II. 24.) határozata a 2021/2022-es nevelési év óvodai 
beíratási időpontjának meghatározásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 

 
1. A képviselő-testület a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beíratás 
időpontját 2021. május 6-án és 13-án 800-1700 óra közötti időtartamban határozza 
meg. 
 
2. Az óvodai felvételi kérelmeket az intézményvezetőnél kell benyújtani, aki a 
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2021. június 11-ig értesíti a 
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 
 
3. A képviselő-testület a hirdetmény szövegét, a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal, jóváhagyja. 
 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  

a) gondoskodjon a hirdetménynek az önkormányzat hirdetőjén és Eplény 
község honlapján történő közzétételéről,  

b) kezdeményezze az önkormányzat fenntartásban működő óvoda vezetőjénél 
a hirdetmény közzétételét az óvodában. 

 
Felelős:  2. pontban: Klausz Éva óvodavezető  
   4. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2021. június 11. 
        4. pontban: 2021. március 5. 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 
 
3. 17/2021. (III. 31.) határozata a XX. Eplényi Vigasságok falunapi 

rendezvény előkészítésével kapcsolatosan 
 

Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a – hagyományoknak 
megfelelően, 2021. augusztus 7., szombatra eső – XX. Eplényi Vigasságok falunapi 



rendezvény programjának az előkészítésének ütemtervét, az alábbiak szerint, 
jóváhagyja: 

a) 2021. április 30-ig bezárólag, – a járványügyi helyzetre tekintettel, 
elsősorban elektronikus formában és hirdetményi közzététellel – ki kell 
kérni a lakosság és a helyi civil szervezetek véleményét; 

b) az a) pont szerint beérkezett vélemények, javaslatok 
figyelembevételével, össze kell állítani a falunapi rendezvény tervezett 
programját és azt a májusi képviselő-testület ülésre kell jóváhagyásra 
beterjeszteni; 

c) a képviselő-testület a júniusi ülésen dönt, az akkori helyzetnek megfelelő 
információk birtokán, a rendezvény megtartásáról vagy elhalasztásáról. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a XX. Eplényi 
Vigasságok falunapi rendezvény előkészítéshez szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. a) pontban: azonnal, illetve 2021. április 30-ig folyamatosan, 

1. b) pontban: 2021. május 26., 
1. c) pontban: 2021. június 30., 
2. pontban: 2021. augusztus 7-ig folyamatosan. 

 
- A határozat 1. a) pontjában foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 

Az akkor hatályos járványügyi korlátozásokra és a lakosság passzivitásra 
tekintettel, a határozat 1. b) pontja nem volt végrehajtható. 
Az 1. c) pont végrehajtásaként, a jelen ülés napirendjei között szerepel a 
rendezvény megtartásának és programjának a jóváhagyása. 

 
 
4. 21/2021. (IV. 28.) határozata az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről 
  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést, a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal, elfogadja. 
 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 
átfogó értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztályának. 

 
Felelős:  dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő: a 2. pontban: 2021. május 31. 



A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 

 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 
 
5. 23/2021. (V. 26.) határozata a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 

2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 
 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a képviselő-testület döntéséről a társulás elnökét tájékoztassa. 

 
Határidő:  2021. május 28. 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 
 
Eplény, 2021. június 20.  
 
 
          Fiskál János 
  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021. (VI. 30.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2021. (II. 24.); a 11/2021. 
(II. 24.); a 17/2021. (III. 31.); a 21/2021. (IV. 28.) és a 23/2021. (V. 26.)  
számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2021. június 30. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 
 
 


