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Az előterjesztés készítésében részt vett: 

Haizler Mihályné testületi általános ügyintéző 
 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
66/2020. (X. 28.) határozata Bánya utcai telekhatár-rendezéssel 
kapcsolatosban 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Telekhatár-
rendezéssel kapcsolatos döntés” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Eplény helyi építési 

szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendeletével 
összhangban – az Eplény 235 hrsz.-ú Bánya utca és az Eplény 222 hrsz.-ú 
magántulajdonú ingatlannak, a zsákutcában történő megfordulási lehetőség 
kialakítása céljából, a telekhatár-rendezésre vonatkozó kezdeményezést 
jóváhagyja.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
telekhatár-rendezésre vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetéshez szükséges változási vázrajzok elkészítéséhez az intézkedéseket 
megtegye. 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt változási 
vázrajzok elkészültét követően, a telekhatár-rendezésre vonatkozó 
megállapodást, jóváhagyásra, terjessze a képviselő-testület elé. 

4. A képviselő-testület a fedezetet a változási vázrajzok elkészítéséhez a „Város és 
községgazdálkodási feladatok” dologi költségek terhére, míg az ingatlanrész 
megvásárlására a költségvetés „Felhalmozási célú tartaléka” terhére biztosítja.  

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4. pont szerint szükséges 
előirányzat módosításra, a soron következő költségvetés módosítás alkalmával 
intézkedjen. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2020. november 30.; 
 3. pontban: a vázrajz elkészülte utáni képviselő-testületi ülés időpontja; 
 4. pontban: azonnal, illetve a soron következő költségvetés módosítás időpontja; 
 5. pontban: a soron következő költségvetés módosítás időpontja.  
 
- A határozat 2. pontjában foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént. 
A 4-5. pontban foglalt költségek beépítése, a jelen napirendi terv szerinti költségvetés 
módosításban szerepelnek. 
 
 
68/2020. (XI. 25.) határozata az Eplényi Napköziotthonos Óvodában 
biztosított gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének megállapításáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
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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 Óvodában biztosított 
gyermekétkeztetés 1 fő ellátottra jutó nyersanyagköltség összegét, a határozat 
1. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.   

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a döntésről tájékoztassa az óvoda vezetőjét.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2020. december 15. 

 

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető, jegyzői főtanácsadó  

 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént. 
 
 
69/2020. (XI. 25.) határozata Eplény község helyi esélyegyenlőségi 
programjának a felülvizsgálatáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, 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 46/2019. (VI. 26.) 
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. 

2. A döntés közzétételével kapcsolatos intézkedéseket meg kell tenni. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2020. december 15. 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént. 
 
 
Eplény, 2020. december 15.  
 
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020. (XII. 15.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, 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 66/2020. (X. 28.), a 68/2020. 
(XI. 25.); a 69/2020. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2020. december 16. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 


