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

1. 36/2015. (IV. 29.) határozat 1., 3. és 4. pontja a XIV. Eplényi 
Vigasságok előkészítéséről  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XIV. Eplényi 
Vigasságok előkészítése” című napirend előterjesztését és a következő döntést 
hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy 2015. augusztus 8-án megrendezésre kerülő XIV. Eplényi 
Vigasságok nyitott falunapi rendezvényt megvalósítja, amelyhez a fedezetet a 
2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletben 
biztosítja. 

 
2.  A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő előzetes programtervet és az 1. 

melléklet szerinti „Részletes játékleírás és pontozási szabályzat”-ot jóváhagyja. 
 
3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy öt település csapatát a 

nemes versengésre és az egész napos vigasságra meghívjon. 
  
 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény 

lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére, a 2015. évi 
költségvetésben már jóváhagyott keretösszeg figyelembevételével. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pont esetében: 2015. augusztus 8. 
            3. pont esetében: 2015. június 30.  
           4. pont esetében: folyamatosan a program lezárásáig 
 
-   A XIV. Eplényi Vigasságok négy település versengésével sikeresen 
megrendezésre került, a tervezett programok végrehajtása megtörtént. 
 
2. 37/2015. (IV. 29.) határozat a 2015-ben induló pályázatokon való 
részvételről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés 2015-
ben induló pályázatokon való részvételről” című napirend előterjesztését és a 
következő döntést hozta: 

 



 - 3 - 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
ismertetett alábbi négy fejlesztési területre, – a pontos pályázati feltételek 
ismeretében, a 22/2015. (III. 25.) határozattal elfogadott gazdasági program 
és a 60/2013. (VI. 27.) határozattal elfogadott helyi esélyegyenlőségi program 
céljainak megvalósítását szolgáló, illetve azokhoz illeszkedő pályázati 
kiírásokra – pályázatot vagy pályázatokat kíván benyújtani: 

 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
b) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
d) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – az Eplény Községi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 12.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 7. § a) és c) pontjában 
kapott átruházott hatáskörében eljárva – az 1. pontban megjelölt és a kijelölt 
céloknak megfelelő pályázatok megjelenését követően, amennyiben azok saját 
erőt nem igényelnek, a pályázatot vagy a pályázatokat nyújtsa be, a szükséges 
nyilatkozatokat és intézkedéseket tegye meg. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – az SZMSZ 8. § a) pontjában 
kapott átruházott hatáskörében eljárva – az 1. pontban megjelölt és a kijelölt 
céloknak megfelelő, de legfeljebb az áfa mértékéig saját erőt is igénylő 
pályázatok megjelenését követően, – az SZMSZ 8. § a) szerinti korláton belül, a 
2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet hatályos 
általános tartalékának mértékét is figyelembe véve – a pályázatot vagy a 
pályázatokat nyújtsa be, a szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket tegye 
meg, utólagos tájékoztatási kötelezettséggel. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pont esetében: pályázatok benyújtási határideje 

2. és a 3. pont esetében: pályázatok benyújtási határideje, illetve 
folyamatosan  

 
- Az önkormányzat két pályázatot nyújtott be: az egyiket a Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására, a másikat a belterületi utak felújítására. Mindkét pályázat elbírálás 
alatti státuszban van, mivel az első körben nem nyertünk támogatást. A következő 
döntés november elején várható. 
 
3. 38/2015. (IV. 29.) határozat az Eplényi Falugondnoki Szolgálat 
programjának elindításához, végrehajtásához szükséges kisbusz pályázati 
támogatással történő beszerzéséről 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Eplényi Falugondnoki Szolgálat programjának elindításához, végrehajtásához 
szükséges kisbusz pályázati támogatással történő beszerzéséről” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
Eplényi Falugondnoki Szolgálat szakmai programját az 27/2015. (III. 25.) 
határozatával hagyta jóvá és egyben kezdeményezte – 
VEC/001/00413/2005. szám alatt – a szolgálat nyilvántartásba vételét a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálynál, amely 
eljárás, a szolgáltatás elindításához elengedhetetlenül szükséges szállító jármű 
beszerzésig, felfüggesztésre került. 
 

2. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Darányi Ignác Terv EMVA 
társfinanszírozás keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető 
támogatásra pályázatot nyújt be, amennyiben a pályázati kiírásban az újonnan 
induló falugondnoki szolgáltok számára is megnyitják a pályázati lehetőséget.  
   

3. A képviselő-testület, – a 2. pontban meghatározott esetben, a falugondnoki 
szolgálat működtetésére alkalmas, a pályázati előírásoknak mindenben 
megfelelő – 9 (kilenc), esetlegesen 8 (nyolc) személyes mikrobusz 
beszerzéséhez szükséges támogatás elnyerésére nyújtja be a pályázatát, 
maximum nettó 10 millió Ft-ra, amelyhez a sajáterőt a 2015. évi 
költségvetésében, – sikeres pályázat esetén, maximum 2,7 millió Ft fejlesztési 
célú hitel igénybevételével – biztosítja. A fejlesztési hitel pontos összegének 
felvételéről, még a kiválasztott eszköz megrendelését megelőzően, a 
képviselő-testület külön határozatban dönt. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat benyújtásához 
a szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket haladéktalanul megtegye. 
 

4. A képviselő-testület, amennyiben a kisbusz beszerzése a közbeszerzés hatálya 
alá tartozna, úgy a beszerzés várható nettó bekerülési költségére való 
tekintettel, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) harmadik rész nemzeti eljárásrend előírásainak 
megfelelően, hirdetmény nélküli eljárást folytat le, a pályázat benyújtását 
követően. 
 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás 
lefolytatásához szükséges intézkedéseket megtegye, továbbá a Kbt. 122/A. §-
a szerint – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő 
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megítélése szerint teljesíteni képes – legalább három gazdasági szereplőnek 
egyidejűleg, közvetlenül írásban, az ajánlattételi felhívást küldje meg. 
 

6. A képviselő-testület, az eredményes közbeszerzési eljárást követően, 
feltételes beszerzési szerződéseket köt a nyertes ajánlatevővel, 
amelyeknek a hatálybalépési feltétele a sikeres pályázat. 
 

7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtását követően, a szükséges fejlesztési hitellel kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye.  
 

8. A képviselő-testület a kisbusz típusát a 27/2015. (III. 25.) határozatában és 
az Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programban a ténylegesen 
beszerzett típusra módosítja. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: a pályázat benyújtási határideje 
  3. pontban: a pályázat benyújtási határideje, illetve a sikeres pályázat 

esetén a támogatási határozatban meghatározott végrehajtási határidő 
  4-5. pontban: az eljárás megindítására a pályázat benyújtását követő 15 

napon belül, illetve folyamatosan   
  6. pontokban: az eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően 

azonnal 
  7. pontban: a sikeres pályázat esetén, a támogatási határozatban 

meghatározott végrehajtási határidő végéig 
  8. pontban: a mikrobusz beszerzését követően azonnal 
 
A 4-5. pont végrehajtásának előkészítéséért felelős köztisztviselő: 
 Harsányi István csoportvezető 
 
 - A pályázatot benyújtottuk, azonban támogatást nem nyertünk, mivel érthetetlen 
módon, az esélyegyenlőséget nem biztosítva, az újonnan induló szolgálatokat 
kizárták a pályázatból. 
 
4. 44/2015. (V. 27.) határozat az Önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról szóló 14/2015. (II. 25.) határozat módosításáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az 
Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2015. (II. 25.) határozat 
módosításáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról szóló 14/2015. (II. 25.) határozatának 1. melléklete helyébe jelen 
határozat 1. melléklete lép. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2015. július 31. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 

 
 - A módosítással kapcsolatban a szükséges adminisztratív teendők végrehajtásra 
kerültek. 

 
5. 45/2015. (V. 27.) határozat az Önkormányzat likvid hitelfelvételéről szóló 
95/2014. (XII. 17.) határozat módosításáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Önkormányzat likvid hitel felvételéről szóló 95/2014. (XII. 17.) határozat 
módosításáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likvid hitel 
felvételéről szóló 95/2014. (XII. 17.) határozatának 1. pontját a következők szerint 
módosítja: 
 

„1. Eplény Községi Önkormányzat bevételeinek megelőlegezésére, 
működési célra maximum 2500 E Ft összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt 
vesz fel 2015. július 1. – 2015. szeptember 30-i időtartamra az OTP 
Nyrt.-től. A hitel futamideje szükség szerint 2015. december 31-ig 
meghosszabbítható.” 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 

- A likvidhitel szerződést az OTP Bank Nyrt.-vel júniusban megkötöttük. 

 

6. 46/2015. (V. 27.) határozat 5. pontja „Eplény Napköziotthonos Óvoda 
konyhájának infrastrukturális fejlesztése” és „Eplény belterületi utak 
felújítása”című projektek önrészének biztosításához éven túli hitel 
felvételéről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „döntés az 
Önkormányzat által benyújtott pályázatok saját forrásának biztosításához szükséges 
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hitel felvételéről” című előterjesztést és a „Eplény Napköziotthonos Óvoda 
konyhájának infrastrukturális fejlesztése” és „Eplény belterületi utak felújítása” 
című projektek megvalósításához éven túli hitel felvételéről az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja „Eplény 
Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése” és 
„Eplény belterületi utak felújítása” című pályázatok pozitív elbírálását 
követően, a fejlesztések megvalósításához szükséges saját forrást biztosító 
célhitel felvételét az OTP Bank Nyrt-től 2 618 000,- Ft összegben. A hitel 
futamidejét 5 évben határozza meg. 

A meghatározott célhitelből 346 000,- Ft az „Eplény Napköziotthonos 
Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése”, míg 2 272 000,- Ft az 
„Eplény belterületi utak felújítása” című projekthez vállalt önerő. 

2. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a hitelfelvételével kapcsolatban kezdeményezzen 
tárgyalásokat az OTP Bank Nyrt.-vel.  

3. A képviselő-testület a tárgyalási, szerződési kritériumokat az alábbiakban 
határozza meg: 

a. A szerződés hatálybalépésének feltételeként a Képviselő-testület a 
sikeres „Eplény Napköziotthonos Óvoda konyhájának 
infrastrukturális fejlesztése” és az „Eplény belterületi utak felújítása” 
című pályázatok eredményeként megkötött támogatási szerződéseket 
határozza meg. 

b. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a 
hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből 
betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

c. Eplény Községi Önkormányzat a hitel fedezetéül biztosítja az OTP 
Nyrt. részére a helyi adóbevételek és az átengedett gépjárműadó 
bevétel esetében – az önkormányzatot a mindenkori hatályos 
jogszabály szerint megillető részére – a kölcsön és járulékainak 
összegére a jelzálogjogot és annak bejegyzését a Hitelbiztosítéki 
nyilvántartó rendszerbe. 

d. Eplény Községi Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. 
részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál 
vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési 
számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol 
ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást biztosít. 

e. Eplény Községi Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az 
OTP Bank Nyrt. részére, hogy a célhitel futamideje alatt, amennyiben 
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a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési 
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges 
fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a célhitelszerződés fennállása 
alatt annak teljes visszafizetéséig a központi támogatások 
elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a helyi adók fogadására szolgáló 
számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében az 
önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető rész erejéig 
a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse. 

f. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Országos Közjegyzői Kamara által működtetett hitelbiztosítéki 
nyilvántartás és a nyilvántartásba történő betekintésre szolgáló 
alkalmazásba vállalja a bejegyzést és a nyilatkozat megtételét. 

g. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a 
hitelszerződés, a követelésen alapított jelzálogszerződés megkötését, és 
a bank követelésére vonatkozó jelzálogjogának hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba történő bejegyzését és az ehhez szükséges 
hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételét. 

4. Eplény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletéhez a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény értelmében – 
amennyiben szükséges – a kormány előzetes hozzájárulását kérje meg. 

5. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy amennyiben a pénzintézet a hitelszerződést a 
határozatban meghatározottaktól eltérő feltételekkel kívánja megkötni, a 
szerződés tervezetét a soron következő képviselő-testületi ülésre beterjessze.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. pontban: a pozitív pályázati döntést követően azonnal, illetve 

folyamatosan 
  2-4. pontokban: azonnal, illetve folyamatosan 
  5. pontban: 2015. június 30. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  Scher Ágota  

pü. irodavezető 
 
- A pályázatokat benyújtottuk és mindkét pályázat elbírálás alatti státuszban van, 
mivel az első körben nem nyertünk támogatást. A következő döntés november 
elején várható. Az önerő biztosításhoz szükséges előzetes kormány hozzájárulási 
kérelmet benyújtottuk, a pénzintézettel a hitelszerződéstervezetről egyeztettünk. 
A kormánytól még nem érkezett meg a válasz. 
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7. 54/2015. (VI. 9.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
konyhájának infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges saját forrás 
biztosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
önkormányzat által benyújtott pályázatok saját forrásainak biztosításáról” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2015. (IV. 29.) 
határozatával döntött az „Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának 
infrastrukturális fejlesztése” című pályázat benyújtásáról, továbbá a 
6 925 926,- Ft projektköltséget a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 
26.) önkormányzati rendeletébe beépítette. 

2.  A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 2015. évi megvalósítással tervezett 
beruházáshoz, a 346 296,- Ft, azaz Háromszáznegyvenhatezer-
kettőszázkilencvenhat forint saját erő, az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, rendelkezésre áll. 

3.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatot a 
pályázathoz becsatolja, és a pályázati kiírásnak megfelelő nyilatkozatokat 
megtegye, sikeres pályázat esetén pedig, a támogatási szerződést megkösse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pont esetében: 2015. június 10., illetve a pozitív támogatói döntést 
követően azonnal  
      
- A pályázatot benyújtottuk és elbírálás alatti státuszban van, mivel az első körben 
nem nyertünk támogatást. A következő döntés november elején várható. 

 
8. 58/2015. (VI. 24.) határozat Eplény község helyi esélyegyenlőségi 
programjának a felülvizsgálatáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
község helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálata” című előterjesztést és 
a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2013. (VI. 27.) 
számú határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A 
képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak 
megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre 
megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy 
felülvizsgálat nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan 
formában helybenhagyja. 
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2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés közzétételével 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 
 

- A döntés közzétételére vonatkozó intézkedéseket megtettem. 

 
9. 60/2015. (VI. 24.) határozat 2. pontja az önkormányzat fenntartásában 
működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2015/2016. nevelési évre 
vonatkozó munkatervének véleményezéséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az 
önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2015/2016. nevelési évre 
készített, a határozat 1. mellékletét képező munkatervben foglaltakkal. 

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

értesítse az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: 2015. június 30. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 

- A képviselő-testület döntéséről az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét 
értesítettük. 

 
10. 61/2015. (VI. 24.) határozat a központi orvosi ügyelet 2014. évi működési 
tapasztalatairól 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet 2014. 
évi működési tapasztalatairól szóló beszámolót a határozat 1-2. mellékletei szerinti 
tartalommal elfogadja.  
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2015. június 30. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:   
Lőczi Árpád csoportvezető 
 

- A képviselő-testület döntéséről Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának polgármesterét tájékoztattuk. 

 
11. 62/2015. (VI. 24.) határozat Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2015. II. félévi munkatervének elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve” című 
előterjesztést és azt – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges munkatervet a 
napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak küldje meg. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2015. július 6. 
 

 
-  A határozatban foglaltaknak megfelelően az érintetteknek a munkaterv 

megküldése megtörtént. 
 

12. 64/2015. (VIII. 12.) határozat az Eplényi Napköziotthonos  Óvoda 
intézményvezetőjének megbízásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
vezetésére benyújtott pályázat elbírálása” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Klausz Éva 8414 
Olaszfalu, Váci u. 43. szám alatti lakost 2015. augusztus 16. napjától 2020. 
augusztus 15-ig megbízza az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetésével. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos 
munkaügyi intézkedéseket tegye meg. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 14.  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna  
       irodavezető 
 
- A megbízással kapcsolatos munkaügyi intézkedések megtételére sor került.   

 
 

Eplény, 2015. szeptember 30. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2015. ( IX. 30.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2015. (IV. 29.) 
határozat 1. 3. és 4. pontja, a 37/2015. (IV. 29.), a 38/2015. (IV. 29.), a 44/2015. 
(V. 27.), a 45/2015. (V. 27), a 46/2015. (V. 27.) határozat 5. pontja, az 54/2015. 
(VI. 9.), az 58/2015. (VI. 24.), a 60/2015. (VI. 24.), a 61/2015. (VI. 24.), a 62/2015. 
(VI. 24.), valamint az 64/2015. (VIII. 12.) számú képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
 
Eplény, 2015. szeptember 30. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


