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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
54/2020. (IX. 30.) határozata az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
gyermekétkeztetését érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetését érintő előzetes pénzügyi 
kötelezettségvállalásról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda étkeztetési közfeladat ellátásához szükséges élelmezés 
beszerzése érdekében 2021. január 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszakra 
bruttó 327 E Ft (nettó 270 E Ft + 57 E Ft áfa) összegben. 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az önkormányzat a 

2021. évi költségvetésében a kötelezettségvállalást, a 1. pontban megjelölt 
összegben, szerepelteti. 

 
3. A képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az óvoda vezetőjét a döntésről 

értesítse. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a 2021. évi költségvetés elfogadása 
 3. pontban: azonnal 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént. 
 
 
56/2020. (IX. 30.) határozata az önkormányzat fenntartásában működő 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó 
munkaterv tervezetének véleményezéséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2020/2021-es nevelési évre 
vonatkozó munkaterv tervezetének véleményezése” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2020/2021-es nevelési évre készített, a 
határozat 1. mellékletét képező munkaterv tervezetében foglaltakkal. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével, – értesítse 

az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét. 
 



 - 3 - 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: 2020. október 15. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  
    Dr. Dénes Zsuzsanna 
      irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént. 
 
 
57/2020. (IX. 30.) határozata a Síaréna Kft. fejlesztési tervéről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Síaréna Kft. 
fejlesztési terve” című előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Síaréna Kft.-nek a 2020. 

szeptember 28-án, e-mailen, megküldött „Síaréna Kft. négyévszakos fejlesztési 
tervei a 2021-es évre” című kérelmét, mint koncepciót támogatja. 

 
2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos 

megállapodásoknak megfelelő tartalommal és mellékletekkel kiegészített 2021. évi 
fejlesztési terv alapján, a tulajdonosi, a vagyonkezelői és a szakkezelői 
hozzájárulások beszerzését elindítsa. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 2. pontban foglaltakra 

vonatkozóan, a szükséges intézkedéseket tegye meg, és annak eredményéről 
legkésőbb a 2021. januári képviselő-testületi ülésen számoljon be. 

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Síaréna Kft.-t, a 

határozat megküldésével, értesítse. 
 
Felelős:   Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: a hatályos megállapodásoknak megfelelő tartalommal és 

mellékletekkel kiegészített 2021. évi fejlesztési terv átvételét követő 15 
napon belül 
3. pontban: 2021. januári képviselő-testületi ülés  

   4. pontban: 2020. október 5. 
 
- A határozat 4. pontjában foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént. 
 
 
Eplény, 2020. október 21.  
 
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020. (X. 28.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2020. (IX. 30.) és az 
56/2020. (IX. 30.) számú képviselő-testületi határozatok, valamint az 57/2020. (IX. 
30.) számú képviselő-testületi határozat 4. pontjának végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2020. október 28. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 


