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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 

1. 47/2022. (X. 26.) határozata az önkormányzat fenntartásában működő 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az intézmény 
tevékenységéről szóló – átfogó beszámolójáról, a 2021/2022-es 
nevelési év vonatkozásában 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az 
intézmény tevékenységéről szóló – átfogó beszámolója a 2021/2022-es nevelési 
évről” című előterjesztést, és a következő döntést hozza:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi 
Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységéről készített átfogó 
beszámolóját – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

2. A képviselő-testülete megállapítja, hogy az intézmény – a 2021/2022. nevelési 
évben – a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó 
minőségben teljesítette. 

3. A képviselő-testület, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. 
§ (3) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, felkéri a polgármestert, hogy 
az intézmény munkájával összefüggő értékelésnek Eplény község honlapján 
történő megjelentetése iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az óvoda 
vezetőjét. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3-4. pont: 2022. november 10. 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  

    dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 
 
2. 48/2022. (X. 26.) határozata igazgatási szünet elrendeléséről Veszprém 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés 
igazgatási szünet elrendeléséről Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján, 



2022. december 27. napjától 2023. január 6. napjáig, a Veszprém Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünetet rendel el. 

2. A képviselő-testület rögzíti, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a 
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala zárva tart, kizárólag 
halotti anyakönyvi ügyintézési ügyeletet tart az alábbi időpontokban: 
2.1. 2022. december 27. napján 12.00 órától 13.00 óráig, 
2.2. 2022. december 29. napján 12.00 órától 13.00 óráig, 
2.3. 2023. január 3. napján 12.00 órától 13.00 óráig, 
2.4. 2023. január 5. napján 12.00 órától 13.00 óráig. 

3. A képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési 
intézkedések megtételére és a lakosság előzetesen tájékoztatására. 

 
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő: 3. pont: 2022. november 15. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  
a munkaszervezési intézkedések megtétele tekintetében: a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti egységeinek vezetői 
a lakosság tájékoztatása tekintetében: Magasi Anikó irodavezető  

 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 
 
 

Eplény, 2022. november 16.  
 
 
 
 
         Fiskál János 
 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (XI. 23.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2022. (X. 26.) és a 48/2022. 
(X. 26.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2022. november 23. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 
 


