EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
Szám: EPL/23-6/2020.

Előterjesztés
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. június 24-i
ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Fiskál János polgármester

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető, jegyzői főtanácsadó

Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi
jelentést adom:
1. 7/2020. (I. 29.) határozata Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria

szabályzatának felülvizsgálatáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi
Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálata” című előterjesztést és a
következő döntést hozza:
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 200 000
Ft-ban állapítja meg, amely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
3. A képviselő-testület az önkormányzat munkavállalóinak, valamint az önkormányzat
által fenntartott és működtetett Eplényi Napköziotthonos Óvoda közalkalmazottainak
és alkalmazottainak cafetéria-juttatás éves összegét 200 000 Ft-ban állapítja meg,
amely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
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 jelen határozatban foglaltaknak
megfelelően, az önkormányzati és intézményi cafetéria keret fedezetének a 2020.
évi költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjon.
6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Cafetéria szabályzatban foglaltak
végrehajtására az intézkedéseket, a munkavállalók felé, tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
4. pontban: azonnal
5. pontban: 2020. február 26.
6. pontban: folyamatosan

Az 6. pont végrehajtása előkészítéséért felelős köztisztviselő: Fazekas Ildikó
irodavezető
A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént, a cafetéria a munkavállalók részére
már átutalásra került.
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2. 17/2020. (II. 24.) határozata az Eplényi Falugondnoki Szolgálat szakmai

programjáról, a falugondnoki szolgálat bevezetéséről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplényi Falugondnoki
Szolgálat Szakmai programja, a falugondnoki szolgálat bevezetése” című előterjesztést
és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Falugondnoki Szolgálat
(a továbbiakban: falugondnoki szolgálat) szakmai programját, a határozat 1.
mellékletében foglalt tartalommal, jóváhagyja.
2. A falugondnoki szolgálat tárgyi feltételéhez szükséges szállítójármű, a Magyar Falu
Program keretében beszerzett és forgalomba helyezés alatt lévő, 9 személyes, VW
Transporter Kombi HT 2.0 TDI típusú gépjármű.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a falugondnoki szolgálat
bevezetéséhez a működési engedélyt beszerezze, és a szükséges intézkedéseket –
mind a tárgyi, mind pedig a személyi feltételek tekintetében, – megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2020. március 31. a forgalomba helyezésre,
3. pontban: folyamatosan.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
- a működési engedély beszerzése tekintetében: Angyal Éva irodavezető
- a falugondnok közalkalmazotti jogviszonya létesítéséhez szükséges
dokumentumok előkészítése tekintetében: Kovács Judit csoportvezető
2. pont: A végrehajtása megtörtént, a falugondnoki szolgálat 2020. április 1-től
megkezdte a működését.
3. 26/2020. (III. 25.) határozata Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi

közbeszerzési tervéről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény
Községi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020.
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 2020. évi közbeszerzési
tervnek – a hatályos jogszabályoknak megfelelő, – közzétételéről gondoskodjon.
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Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2020. december 31-ig
2. pontban: 2020. március 31.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Harsányi István
csoportvezető
2. pont: A 2020. évi közbeszerzési tervnek a közzététele – a hatályos jogszabályoknak
megfelelően, – megtörtént.
4. 27/2020. (III. 25.) határozata a Magyar Falu Program keretében

„Önkormányzati tulajdonban lévő út -, hídépítés/felújítás” című
alprogramhoz kiírt MFP-ÖTU/2020. kódszámú pályázaton való
részvételről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program
keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő út -, hídépítés/felújítás” című
alprogramhoz kiírt MFP-ÖTU/2020. kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot nyújt
be, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Búzavirág utca és Veszprémi
utca belterületi burkolt utak felújítására, legfeljebb a projekt keretében igényelhető
vissza nem térítendő 30 millió forint támogatási összeg erejéig.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket
megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres pályázat esetén,
a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig, a Támogatási
Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a Támogatói
okirat aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2020. május 8.,
2-3. pontban: 2020. május 8. a pályázat benyújtására, illetve folyamatosan a pályázat
lezárásáig.
A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént, a pályázat benyújtásra került,
elbírálása folyamatban van.
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5. 28/2020. (III. 25.) határozata a Magyar Falu Program keretében

„Önkormányzati járdaépítés felújítás anyagtámogatása” című
alprogramhoz kiírt MFP- BJA/2020. kódszámú pályázaton való
részvételről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program
keretében „Önkormányzati járdaépítés felújítás anyagtámogatása” című
alprogramhoz kiírt MFP- BJA/2020. kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot nyújt
be, a Veszprémi utca 2-58. házszámok előtti lapozott járda felújításának
térkövezéséhez szükséges anyagok támogatására, legfeljebb a projekt keretében
igényelhető vissza nem térítendő 5 millió forint támogatási összeg erejéig.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket
megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres pályázat esetén,
a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig, a Támogatási
Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a Támogatói
okirat aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2020. május 8.,
2-3. pontban: 2020. május 8. a pályázat benyújtására, illetve folyamatosan a pályázat
lezárásáig.
A pályázat nem került benyújtásra, mivel a pályázati feltételeknél csatolandó kötelező
mellékletek egy részét (terveket) a járványügyi vészhelyzet miatt, ennyi idő alatt nem
lehetett beszerezni.
6. 29/2020. (III. 25.) határozata a Magyar Falu Program keretében „Orvosi

eszköz” című alprogramhoz kiírt MFP-AEE/2020. kódszámú pályázaton
való részvételről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program
keretében „Orvosi eszköz” című alprogramhoz kiírt MFP-AEE/2020. kódszámú
pályázati felhívásra, pályázatot nyújt be, az Eplény, Veszprémi utca 62. házszám
alatt működő háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői feladatellátáshoz szükséges
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eszközök beszerzésének a támogatására, legfeljebb a projekt keretében igényelhető
vissza nem térítendő 3 millió forint támogatási összeg erejéig.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket
megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres pályázat esetén,
a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig, a Támogatási
Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a Támogatói
okirat aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2020. április 24.,
2-3. pontban: 2020. április 24. a pályázat benyújtására, illetve folyamatosan a pályázat
lezárásáig.
A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént, a pályázat benyújtásra került,
elbírálása folyamatban van.
7. 30/2020. (III. 25.) határozata a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

Társulási Megállapodásának módosításáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását, a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal, jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a VKTT
Társulási Tanács elnökének.
Felelős:
Határidő:

dr. Dancs Judit jegyző
2. pont: 2020. március 30.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént, a határozat kivonatot a VKTT
Társulási Tanács elnökének megküldtük.
8. 32/2020.

(IV. 29.) határozata Eplény Községi Önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői
pályázatának kiírásáról
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Eplény Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, 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 az Eplényi Napköziotthonos
Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására – a határozat
1. melléklete szerinti tartalommal – pályázatot ír ki.
2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal személyügyi Központ internetes oldalán, az
Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint az Eplény Községi Önkormányzat
honlapján és hirdetőtábláján történő közzétételéről.
Felelős:
Határidő:

a 2. pontban: dr. Dancs Judit jegyző
2020. május 15.

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselő: Angyal Éva
irodavezető
A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént, a pályázati felhívást közzé tettük, a
pályázat elbírálása és az óvodavezető megbízása a jelen ülés napirendjei között
szerepel.
9. 33/2020. (IV. 29.) határozata az Eplényi Falugondnoki Szolgálat

Szakmai programjának módosításáról

Eplény Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, 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. Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (II. 24.) számú
határozatával elfogadott Eplényi Falugondnoki Szolgálat szakmai programját
(továbbiakban: szakmai program) – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Módszertani Főosztályának szakértői véleménye alapján, – kiegészítem és a
kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt szakmai programot, a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyom.
2. A jelen döntésről – a határozat kivonat megküldésével – a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályát értesíteni kell.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
a 2. pontban: 2020. május 4.

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselő: Angyal Éva
irodavezető
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A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént, a határozat kivonat megküldésével
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályát értesítettük.
10. 36/2020. (V. 27.) határozata az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről

Eplény Községi Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, 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 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékelést, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának.
Felelős:
Határidő:

dr. Dancs Judit jegyző
a 2. pontban: 2020. május 31.

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént, az átfogó értékelést megküldtük a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának.
11. 37/2020. (V. 27.) határozata az önkormányzat fenntartásában működő

Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyitvatartási rendjéről és a 2020/2021es nevelési évben indítható csoportok számáról szóló 5/2020. (I. 29.)
határozat módosítása

Eplény Községi Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, 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 az önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyitvatartási rendjéről és a
2020/2021-es nevelési évben indítható csoportok számáról szóló 5/2020. (I. 29.)
határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete helyébe a jelen határozat 1.
melléklete lép.
2. A Határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az óvoda 2020. július 20-tól 2020. július 31-ig tart zárva.”
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3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról – a
határozat megküldésével – tájékoztassa az intézmény vezetőjét, továbbá
gondoskodjon a nyitvatartási rendnek és a nyári zárva tartás időtartamának
közzétételéről, a helyben szokásos módon.
Felelős: 3. pontban: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: azonnal
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént, a nyitvatartás rendjét és a nyári
zárva tartás időtartamát közzé tettük és az intézmény vezetőjét tájékoztattuk a
döntésről.
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (VI. 24.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2020. (I. 29.); a 17/2020.
(II. 24.); a 26/2020. (III. 25.); a 27/2020. (III. 25.); a 28/2020. (III. 25.); a 29/2020.
(III. 25.) a 30/2020. (III. 25.); a 32/2020. (IV. 29.); 33/2020. (IV. 29.); 36/2020. (V.
27.) és a 37/2020. (V. 27.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést tudomásul veszi.
Eplény, 2020. június 24.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző
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