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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 34/2021. (IX. 29.) határozat az elhagyott hulladék felszámolása 

érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet 
tervezetének véleményezéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az elhagyott 
hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati 
rendelet tervezetének a véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a határozati 

javaslat 1. mellékletét képező rendelettervezetben foglaltakkal. 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy a rendelettervezetet küldje meg véleményezésre az illetékes 
környezetvédelmi igazgatási szervnek, és állásfoglalás kérése céljából a 
Veszprém Megyei Önkormányzatnak. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pont: 2021. október 1. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

Kovács Zoltán Városüzemeltetési Iroda vezetője 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 
2. 35/2021. (IX. 29.) határozat az Eplény Községi Önkormányzat által 

fenntartott óvoda óvodavezetőjének a 2021/2022. nevelési évre 
vonatkozó munkatervi javaslata véleményezéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplény 
Községi Önkormányzat által fenntartott óvoda óvodavezetőjének a 2021/2022. 
nevelési évre vonatkozó munkatervi javaslata véleményezése” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2021/2022. nevelési évre készített – 
a határozati javaslat 1. mellékletét képező – munkatervi javaslatban 
foglaltakkal. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a döntésről, a határozat megküldésével, értesítse az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda vezetőjét. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2021. október 12.  



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

 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 
 
3. 37/2021. (IX. 29.) határozat az Eplény község közigazgatási területén 

működő, kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzetének 
véleményezéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelező 
felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a határozat 1. 

melléklete szerinti Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek tervezetével. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
Eplény községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
gyermekek között hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek nincs. 

3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Veszprém Tankerületi 
Központ igazgatóját.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  a 3. pont vonatkozásában: 2021. október 15.  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  
 Lehoczki Monika irodavezető  

 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 
 
 
Eplény, 2021. október 17.  
 
 
          Fiskál János 
  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021. (X. 27.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 34/2021. (IX. 29.); a 
35/2021. (IX. 29.) és a 37/2021. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2021. október 27. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 


