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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 40/2021. (X. 27.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 

vezetőjének a 2020/2021-es nevelési évről készített átfogó 
beszámolójáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az 
intézmény tevékenységéről szóló – átfogó beszámolója a 2020/2021-es nevelési 
évről” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozza:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjének 
az intézmény tevékenységéről készített átfogó beszámolóját, a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal, elfogadta. 
 

2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2020/2021-es nevelési 
évre a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó 
minőségben teljesítette. 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  3. pontban: 2021. november 5.  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 

- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 
 
2. 41/2021. (X. 27.) határozat az önkormányzat közigazgatási területén 

található, a Bakony MGTSZ tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjoga 
átruházásának kezdeményezéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
önkormányzat közigazgatási területén található, a Bakony MGTSZ. és az Olaszfalu 
Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjoga átruházásának 
kezdeményezéséről” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Bakony" Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezet (rövidített nevén: BAKONY MGTSZ.; 8420 Zirc, Petőfi u. 
4.; adószáma: 10075456-2-19; törzsszáma: 10075456) 1/1 tulajdonát képező 
alábbi:  
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1) Eplény külterület 22 hrsz.-ú, 212 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, saját 
használatú út megnevezésű, 

2) Eplény külterület 24 hrsz.-ú, 167 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, saját 
használatú út megnevezésű, 

3) Eplény külterület 28 hrsz.-ú, 80 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, árok 
megnevezésű,  

4) Eplény külterület 149 hrsz.-ú, 252 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, árok 
megnevezésű,  

5) Eplény külterület 175 hrsz.-ú, 2957 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, saját 
használatú út megnevezésű,  

6) Eplény külterület 178 hrsz.-ú, 128 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, saját 
használatú út megnevezésű,  

7) Eplény külterület 223 hrsz.-ú, 4911 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, saját 
használatú út megnevezésű,  

8) Eplény külterület 235 hrsz.-ú, 147 m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, saját 
használatú út megnevezésű  

ingatlanok tulajdonjogának 80 Ft/m2-es áron, továbbá a BAKONY MGTSZ. 5/6 
részben tulajdonát képező 
9) Eplény külterület 63 hrsz.-ú, 38 m2 térmértékű, 0.04 Ak, szántó 6 

megnevezésű  
ingatlan tulajdonjogának 100 Ft/m2-es áron történő tulajdonjog átruházását 
kezdeményezi. 
 

2. A képviselő-testület az 1. pontban felsorolt ingatlanok tulajdonjoga 
átruházásának a költségeit (ingatlanvásárlás, ügyvédi munkadíj, ingatlan-
nyilvántartási eljárási díj), 1200 E Ft keretösszeggel, a 2021. évi 
költségvetésében a felhalmozási célú tartaléka terhére biztosítja. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt 
ingatlanok tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó intézkedéseket tegye 
meg. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. pontban: azonnal, 
   3. pontban: a tulajdonjog átvezetéséig folyamatosan. 

 
- A határozatban foglaltak végrehajtása – szerződések aláírása, vételár 

kiegyenlítése, eljárási díjak befizetése – határidőben megtörtént, a tulajdonjog 
átvezetése folyamatban van. 
 

 
3. 43/2021. (X. 27.) határozat a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális 

fővárosa” program által gondozott regionális együttműködéshez való 
csatlakozásról szóló 65/2020. (X. 28.) határozat módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A „Veszprém-
Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális 
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együttműködéshez való csatlakozásról szóló 65/2020. (X. 28.) határozat 
módosítása” című előterjesztést, és a következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a „Veszprém-Balaton 

2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális 
együttműködéshez való csatlakozásról szóló 65/2020. (X. 28.) határozata (a 
továbbiakban: határozat) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. A képviselő-testület támogatja, hogy a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért 
Közalapítvány javára az 1 (egy) Euró/fő/év összegnek megfelelő hozzájárulási 
díjat – árfolyamkorlát nélkül – a Síaréna Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 8413 Eplény, Veszprémi utca 68/A.; adószáma: 13500270-2-19; 
képviseli: dr. Paksi Piroska), mint partner átvállalja, a projekt teljes 
futamidejére, a 2021-2023. évekre vonatkozóan.” 
 

2. A határozat 1. melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – okafogyottságra tekintettel 
– az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Veszprém-Balaton Régió 
Kultúrájáért Közalapítvány javára szóló 18/2020. (XI. 25.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésről szóló rendeletet, a soron következő 
képviselő-testületi ülésre, terjessze be. 
 

Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. és 2. pontban: azonnal 
   3. pontban: 2021. november 24. 

 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént, a rendelet 

hatályon kívül helyezése a jelen ülés napirendjei között szerepel. 
 
 
4. 44/2021. (X. 27.) határozat a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi 

települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése 
című pályázaton való részvételről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a VP6-
19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 
szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való részvételről” című előterjesztést és 
a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az "A 

BAKONYÉRT" Egyesület (HACS) illetékességi területén működő nonprofit 
szervezetek, egyházak, önkormányzatok és önkormányzati társulások 
támogatását szolgáló, a „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 
szolgáltatások fejlesztése” érdekében, VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú 
felhívásra, „Eplény község közösségi élettereinek fejlesztéséhez 
eszközök beszerzése 2021” címmel pályázatot nyújt be. 
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2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1. pontban hivatkozott pályázati 
felhívás alapján, a maximálisan igényelhető 3 000 E Ft támogatás és a 85%-
os támogatási intenzitás figyelembevételével, a sikeres pályázat 
megvalósításához, a szükséges 530 E Ft önerőt a 2021. évi költségvetésében 
a felhalmozási célú tartaléka terhére biztosítja, az igényelhető támogatást 
pedig megelőlegezi. 
 

3.  A képviselő-testület, a projekt megvalósítása során, 1 db Husqvarna 316 TX 
AWD RIDER + forgókefe és 2 db Husqvarna 545 RX fűkasza beszerzését 
tervezi. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – a pályázati kiírás feltételei 
szerint – a pályázatot nyújtsa be, sikeres pályázat esetén, a támogató 
okiratnak megfelelően, az eszközök beszerzésére és elszámolására 
intézkedjen. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. pontban: 2021. november 15., 
    3. pontban: a támogatói okiratban meghatározott határidőig, 
 4. pontban: 2021. november 15., illetve folyamatosan a projektzárásig. 

 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént, a pályázat 

benyújtásra került. A határozatnak egy 5. ponttal való kiegészítése a jelen ülés 
napirendjei között szerepel. 

 
 
5. 45/2021. (X. 27.) határozat a VERGA Zrt.-vel kötött egységes 

szerkezetbe foglalt Sz/938-1/2019 számú megállapodás kiegészítéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A VERGA Zrt.-vel 
kötött egységes szerkezetbe foglalt Sz/938-1/2019 számú megállapodás 
kiegészítése” című előterjesztést, és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VERGA Zrt.-vel kötött 
egységes szerkezetbe foglalt Sz/938-1/2019 számú megállapodás 
kiegészítésével egyetért, és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja azt. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. 
melléklete szerinti megállapodást aláírja. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a VERGA Zrt.-t 
és az üzemeltető Síaréna Kft.-t tájékoztassa. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott 
kiegészítéssel kapcsolatosan szükséges bevételi és kiadási 
költségelőirányzatokat, a soron következő költségvetés módosításakor, a 
2021. évi költségvetésbe tervezze be.  
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Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2021. november 15., 

3. pontban: azonnal, 
   4. pontban: soron következő költségvetés módosításkor. 
A 4. pontban a végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: 
 Fazekas Ildikó irodavezető 

 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént, a költségvetés 

módosítása a jelen ülés napirendjei között szerepel. 
 
 
Eplény, 2021. november 14.  
 
 
          Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021. (XI. 24.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2021. (XI. 24.); a 
41/2021. (XI. 24.); a 43/2021. (XI. 24.); a 44/2021. (XI. 24.) és a 45/2021. (XI. 24.) 
számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2021. november 24. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 


