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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a Képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
 
1. 88/2014. (XI. 26.) határozat a polgármester szabadságának pénzbeli 
megváltásáról és jutalmazásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítása és döntés a polgármester szabadságának a pénzbeli 
megváltásáról” szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az előző ciklusban 
polgármesteri tisztséget betöltő Fiskál János polgármesternek – a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 69. § (1) 
bekezdésének a) pontja alapján – a 2014. október 12-i választáson megszűnt 
jogviszonya alatt ki nem adott 81 nap szabadságának pénzbeli megváltásához 
hozzájárul. 
 

2. A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben betervezett egy havi 
illetménynek megfelelő, 353 648,- Ft, azaz Háromszázötvenháromezer-
hatszáznegyvennyolc forint összegű jutalomban részesíti a polgármestert, 
különösen a 2013. és 2014. évben a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos 
zökkenőmenetes váltás, az új együttműködés kialakítása kapcsán, továbbá ezen 
időszakban lebonyolított sikeres pályázatok elkészítésében, benyújtásában, 
végrehajtásában és elszámolásában végzett megnövekedett terhek és 
teljesítmény elismeréseként. 

 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pontban szereplő 
kifizetésekkel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 

Határidő: 3. pontban: 2014. december 3. 

Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
 

- A szabadság pénzbeli megváltása és a jutalom kifizetése megtörtént.   
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2. 89/2014. (XI. 26.) határozat a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 
felvételi körzeteinek véleményezéséről  

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

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt 
biztosító Veszprém-gyulafirátóti Gyulaffy László Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola felvételi körzetével egyetért. 

 
2. Megállapítja, hogy az Eplény községben lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek között halmozottan hátrányos 
helyzetű, általános iskolába járó gyermek nincs.  

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a határozat 

megküldésével tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
főigazgatóját.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2014. november 30.  
Végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 

csoportvezető 
  
 

-  A Képviselő-testület határozatát a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási 
Főosztályának megküldtük. 

 
 
3. 90/2014. (XI. 26.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
vezetőjének a 2013/2014-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 2013/2014-es nevelési 
évről” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozta:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó 
beszámolóját a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal 
elfogadta. 
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2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2013/2014 nevelési 
évre a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó 
minőségben teljesítette. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az 

óvoda vezetőjét. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2014. november 28.  
Végrehajtásért és előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 

csoportvezető  
  
- Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület döntéséről értesítettük.  

 
 

4. 91/2014. (XI. 26.) határozat a közös önkormányzati hivatal létrehozására 
vonatkozó megállapodás módosításáról Veszprém, Tótvázsony és Hidegkút 
Községek Önkormányzataival 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Közös 
Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos együttműködés 2015. január 1-jét követő 
további fenntartására és a működését érintő változásokra vonatkozó döntések 
meghozatala” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – Veszprém Megyei Jogú 
Város, Tótvázsony és Hidegkút Községek Önkormányzataival – közös 
önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosításáról 
szóló, a határozat 1. mellékletét képező megállapodást jóváhagyja.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2014. december 11. 
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért felelős: 

dr. Mohos Gábor jegyző 
 
- A megállapodás aláírása megtörtént.    

 
 

Eplény, 2014. december 17. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2014. (XII. 17.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2014. (XI. 26.), a 
89/2014. (XI. 26.), a 90/2014. (XI. 26.) és a 91/2014. (XI. 26.) számú képviselő- 
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2014. december 17. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


