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Tájékoztatás  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára 
 
 
 
 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Tájékoztatás tartalma: határozati javaslat 
 
 
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. 
 
 
Az előterjesztés 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: 
 
60/2020. (X. 28.) határozata az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
vezetőjének a 2019/2020-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 2019/2020-as nevelési évről” című előterjesztést 
megtárgyalta, és a következő döntést hozza:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjének az 
intézmény tevékenységéről készített átfogó beszámolóját, a határozati javaslat 1. 
melléklete szerinti tartalommal, elfogadta. 
 
2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2019/2020-as nevelési 
évre a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen, és jó minőségben 
teljesítette. 
 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pont esetében: 2020. november 10. 

 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént. 
 
 
61/2020. (X. 28.) határozata 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 hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító 
Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2021/2022-es tanévre 
vonatkozó felvételi körzetével egyetért.  
 
2. Megállapítja, hogy az Eplény községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező gyermekek között hátrányos helyzetű általános iskolába járó 
gyermek nincs. 
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3. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a 
Veszprém Tankerületi Központ igazgatóját.  
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  a 3. pont vonatkozásában: 2020. október 31.  
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént. 
 
 
62/2020. (X. 28.) határozata a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását, a határozat 1-2. 
melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a 
VKTT Társulási Tanács elnökének. 
 
Felelős:  dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő:  2. pont: 2020. október 29.  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént. 
 
 
63/2020. (X. 28.) határozata a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által 
fenntartott költségvetési szerv, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításához történő 
hozzájárulásról 

 
Eplény Képviselő-testülete megtárgyalta „a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
által fenntartott költségvetési szerv, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításához történő 
hozzájárulásról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Eplény Képviselő-testülete előzetesen hozzájárulását adja a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási tanácsának a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításához, mely szerint a 
szakosított szociális szolgáltatások esetében – az időskorúak gondozóháza, átmeneti 
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ellátást nyújtó szakosított ellátás; az idősek otthona, ápolást, gondozást nyújtó 
szakosított ellátás – a költségvetési szerv illetékessége, működési területe Hárskút 
Község Önkormányzata közigazgatási területére is terjedjen ki.  
  
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a 
VKTT Társulási Tanács elnökének. 
 
Felelős:  dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő:  2. pont: 2020. október 29.  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént. 
 
 
64/2020. (X. 28.) határozata a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásához történő hozzájárulásról 

 
Eplény Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú 
Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról önkormányzati 
rendelet megalkotásához, mely a határozat 1. mellékletét képezi 
 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a VKTT 
Társulási Tanács elnökének. 
 
Felelős:  dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő:  2. pont: 2020. október 29.  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént. 
 
 
65/2020. (X. 28.) határozata a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális 
fővárosa” program által gondozott regionális együttműködéshez való 
csatlakozásról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csatlakozás a 
„Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa” program által gondozott 
regionális együttműködéshez, amely célja a programban biztosított pályázati 
lehetőségeken való részvétel, a programokhoz való csatlakozás feltételeinek 
biztosítása” című előterjesztést, és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Veszprém-
Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa” program által gondozott regionális 
együttműködéshez csatlakozik.  
 
2. A határozat hatálybalépésének feltétele, hogy a képviselő-testület önkormányzati 
rendeletet alkot államháztartáson kívülre forrás-átadásáról a Veszprém-Balaton 
Régió Kultúrájáért Közalapítvány javára, alapítványi támogatás biztosításáról, 
továbbá előzetes kötelezettséget vállal, 1 Euró/lakos/év összegnek megfelelő 
hozzájárulás fedezetére, – maximum 1 Euró=370 Ft árfolyamkorlátig – a 2021-2023. 
évi költségvetés terhére. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, az 1. pontban 
hivatkozott együttműködési megállapodás szerinti partnereket értesítse. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, a határozat 1. mellékletét 
képező, együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2020. novemberi testületi ülés időpontja; 
 3. pontban: 2020. november 13; 

 4. pontban: a határozat hatálybalépésétől számított 15. nap. 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént. 
 
 
Eplény, 2020. november 18.  
 
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020. (XI. 25.) 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 az 60/2020. (X. 28.); a 
61/2020. (X. 28.); a 62/2020. (X. 28.); 63/2020. (X. 28.); a 64/2020. (X. 28.); a 
65/2020. (X. 28.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2020. november 25. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 


