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A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
döntést a polgármester hozhatja meg. 
 
 
Törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
        
 
  

dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető,  

jegyzői főtanácsadó  
 

 
 

  



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

 
1. 11/2021. (II. 24.) határozata a 2021/2022-es nevelési év óvodai 

beíratási időpontjának meghatározásáról 

Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 
 

1. A képviselő-testület a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beíratás 
időpontját 2021. május 6-án és 13-án 800-1700 óra közötti időtartamban 
határozza meg. 

 
2. Az óvodai felvételi kérelmeket az intézményvezetőnél kell benyújtani, aki a 

felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2021. június 11-ig értesíti a 
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 
 

3. A képviselő-testület a hirdetmény szövegét, a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal, jóváhagyja. 

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  

a) gondoskodjon a hirdetménynek az önkormányzat hirdetőjén és Eplény 
község honlapján történő közzétételéről,  

b) kezdeményezze az önkormányzat fenntartásban működő óvoda vezetőjénél 
a hirdetmény közzétételét az óvodában. 

 
Felelős:   2. pontban: Klausz Éva óvodavezető  
  4. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2021. június 11. 
        4. pontban: 2021. március 5. 

 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 

 
 

2. 12/2021. (II. 24.) határozata az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 

felvételi körzetének megállapításáról a 2021/2022-es nevelési évre 

vonatkozóan 

 
Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 



rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét, a 
2021/2022-es nevelési évre, Eplény község közigazgatási területére kiterjedően 
határozza meg. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről, a határozat 

megküldésével, tájékoztassa az óvodavezetőt, továbbá gondoskodjon az óvoda 
felvételi körzetének az önkormányzat hirdetőjén és Eplény község honlapján 
történő közzétételéről.  

 
Felelős: 2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2021. március 5. 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 
 
Eplény, 2021. március 26.  
 
 
          Fiskál János 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2021. (III. 31.) határozata    
  

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Polgármestere veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2021. (II. 24.); a 12/2021. 
(II. 24.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2021. március 31. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 
 


