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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi jelentést 

adom: 

 

2/2013.(I.15.) határozata 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Jogú Város által 

beadandó, TIOP-1.2.1/a-12/1 kódszámú, „Agóra - multifunkcionális közösségi központok 

és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” 

című, „Multifunkcionális Közösségi Központ létrehozása Veszprémben” célkitűzésű 

pályázathoz kapcsolódó – az előterjesztés mellékletét képező – együttműködési 

megállapodást jóváhagyja. 

2./   Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

–  A megállapodás aláírása megtörtént. 

 

7/2013.(I.31.) határozata 

 

Eplény lakosságának védőnői (anya-, gyermek- és csecsemővédelem) szolgálat, valamint a 

sürgősségi alapellátási (központi ügyeleti) egészségügyi feladatainak átadásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésén megtárgyalta a 

„Megállapodás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával és Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával Eplény község lakosságának védőnői (anya-, gyermek- és 

csecsemővédelem) szolgálat, valamint a sürgősségi alapellátási (központi ügyeleti) 

egészségügyi feladatainak átadásáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Veszprém Megyei 

Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: VMJV Önkormányzata) a fenntartásában 

működő VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) 

által működtetett központi ügyelet (jelenleg: 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 1.) feladat 

ellátásával, továbbá a veszprémi 1. (területi) védőnői szolgálat (8412 Veszprém-

Gyulafirátót, Posta u. 32.) keretében biztosítsa Eplény település lakossága számára is az 

alapellátási sürgősségi betegellátást, valamint a területi védőnői szolgáltatást. Továbbá 

egyetért azzal, hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: VKTT) 

kistérségi szintű koordinálásával a társult önkormányzatok együttműködésével, 

hatékonyabb szervezéssel, magasabb szintű szolgáltatással biztosítható a sürgősségi 

(központi ügyeleti, felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi) betegellátás és a védőnői 

szolgálat feladatellátása. 

2./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pont szerinti egészségügyi 

alapellátási feladatait 2013. március 1-jétől átadja VMJV Önkormányzatának szintén az 1./ 

pont szerinti feladatellátásra, a VKTT kistérségi szintű koordinálásával. Továbbá 

jóváhagyja az 1./ pont szerinti egészségügyi feladatok feladat-átvállalásáról szóló – a 

VKTT, VMJV Önkormányzata, valamint az egészségügyi szolgáltatást működtető VMJV 

Egészségügyi Alapellátási Intézmény, továbbá Eplény Községi Önkormányzat között 

létrejövő – (az előterjesztés 1. mellékleteként csatolt) feladat-ellátási megállapodás-tervezet 

tartalmát. 
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3./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

melléklet szerinti megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2013. február 10.  

 

– A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént, a feladatellátások 2013. március 1-től 

ennek megfelelőn történnek. A változásokról a lakosságot hirdetmény és szórólap 

formájában tájékoztattuk. 

 

10/2013.(I.31.) határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „Kelet-Bakony Kosárlabdázásáért 

Közalapítvány” alapítója – a kuratórium tartós passzivitása, a kötelező jelentési kötelezettségek 

elmulasztása, valamint az alapító okiratban foglalt célok megvalósításához alkalmas, aktív 

szerepet vállaló, új kuratóriumi tagok hiányában – úgy dönt, hogy a közalapítványt 

megszünteti.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bíróságnál a megszüntetéssel kapcsolatos eljárást 

lefolytassa.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

– A megszüntetéssel kapcsolatosan az eljárást elindítottam, a megszüntető végzés még nem 

érkezett meg. 

 

11/2013.(I.31.) határozata 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Vajda Esztert (lakcíme: 8420 

Zirc, Akli Major; szül. hely, idő: Budapest, 1969.01.21; an. neve: Nagy Györgyi), hogy a 

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által 

meghirdetett, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) megyei referensi feladatok 

ellátására kiírt pályázatát elnyerje. Eddigi helyi vidékfejlesztési munkáját, amelyet a 

turisztika, a helyi termékfejlesztés és piacra jutás, ifjúságnevelés, vidéki örökségvédelem 

területén tett, az önkormányzat ismeri, és elismeri. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy 

amennyiben a pályázatot elnyeri, megbízatása ideje alatt, feladatainak sikeres végrehajtása 

érdekében, az önkormányzat és az IKSZT együttműködik a pályázóval. 

2./ A képviselő-testület az együttműködési megállapodásra tett szándéknyilatkozatot 

jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert és az IKSZT munkatársát az 

együttműködési megállapodások aláírására. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

   Takács Tímea IKSZT programszervező 

Határidő: azonnal       

 

– Az együttműködési megállapodást aláírtuk, azonban a megyei referensi feladatok 

ellátását más nyerte el. 

 



13/2013.(I.31.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv keretében 

megjelent TÁMOP 3.2.3.B-12/1 jelű "Építő közösségek" - B) A korszerű, többfunkciós 

(multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, 

együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése" című pályázati kiírás 

alapján pályázatot nyújt be. 

2./ A képviselő-testület a pályázat elkészítésével - az előzetes ajánlati feltételekkel - a Vapaus 

Kft-t (9400 Sopron, Lenkey u. 3.) bízza meg. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatírásra és menedzselésre 

vonatkozó megállapodás aláírására, valamint a sikeres pályázat benyújtása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ és 2./ pontban: azonnal       

     3./ pontban: a benyújtásra 2013. február 18., illetve folyamatos 

 

– A megállapodás aláírása és a pályázat benyújtása határidőben megtörtént. A pályázat 

befogadására vonatkozó értesítést már megkaptuk, az elbírálás folyamatban van.  

 

16/2013.(II.21.) határozata 

 

Veszprém Megyei Jogú Várossal, Tótvázsony és Hidegkút községek önkormányzatával 

közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával, Tótvázsony és Hidegkút Községek Önkormányzataival a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-a alapján a közös 

önkormányzati hivatal 2013. március 1. napjával történő létrehozására vonatkozó – a határozat 

mellékletét képező – megállapodást jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2013. február 28. 

 

– A megállapodás aláírása 2013. február 28-án megtörtént, a közös önkormányzati hivatal 

a feladatellátást megkezdte. A korábbi zirci körjegyzői hivatallal a dokumentumok 

átadás-átvétele még folyamatban van. 

 

17/2013.(II.21.) határozata 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának elfogadásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala, mint költségvetési szerv alapító okiratát – az előterjesztés 2. melléklete 

szerinti tartalommal – jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2013. február 28. 

 

– Az alapító okirat aláírása 2013. február 28-án megtörtént. 

 



19/2013.(II.21.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy a Nordica 

Skiarena Kft. az Albérleti Szerződésben foglaltakat rendszeresen és folyamatosan, súlyosan 

megszegi, különösen a határidőben történő fizetési kötelezettség teljesítés elmulasztásával, 

a helyi szállásadók felé vállalt kedvezmény egyoldalú megvonásával, valamint engedély 

nélküli tevékenységek végzésével, amely a Főbérlői Szerződést is veszélyezteti – 

felhatalmazza a polgármestert, hogy fizetési meghagyással szerezzen érvényt a lejárt 

határidejű számlák és késedelmi kamatok behajtására. 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nordica Skiarena Kft. tevékenységével, 

elszámolásával kapcsolatban 2010-re visszamenőlegesen, átfogó vizsgálatot, továbbá – a 

hóolvadást követően, közvetlenül – helyszíni ellenőrzést kezdeményezzen az Albérleti 

Szerződésben vállalt kötelezettségek utóellenőrzése érdekében. 

      Az ellenőrzések eredményéről írásos jelentésben számoljon be a képviselő-testületnek, 

amely alapján dönt a további intézkedések megtételére vonatkozóan. 

3./ Tekintettel arra, hogy a Nordica Skiarena Kft. részletfizetési kérelme alátámasztó 

dokumentumokat nem tartalmaz, így az jelen formában objektíven nem elbírálható, ezért a 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 15 napos határidővel – a kérelem 

alátámasztására – számlák, szerződések, továbbá e szezonra vonatkozóan forgalmi adatok 

(jegyértékesítés, vendéglátás, sí szerviz és kölcsönzés, oktatás, reklám és szponzori 

bevételek, valamint működési kiadások) becsatolására hívja fel a kérelmezőt. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ pontban: azonnal 

      2./ pontban: 2013. április 30.  

                 3./ pontban: azonnal   

 

– 1./ A határozat kivonatot a Nordica Skiarena Kft-nek VP04-PM/0006-12/2013 számú 

levelemmel megküldtem. Ezt követően Soós Csaba ügyvezető és többségi tulajdonos 

személyes megbeszélést kért, amelyre – mint arról alpolgármester urat előzetesen 

tájékoztattam – március 17-én a Közösségi Házban került sor. Itt elmondtam az 

ügyvezetőnek, hogy a jelenlegi helyzet megoldásaként, a fizetési felszólításban 

szereplő földszállítási számla (V20120091 számú számla) kiegyenlítése és a 

késedelmi kamatok rendezése a legfontosabb. Majd pedig, az E-Star Nyrt. iparűzési 

adó elmaradásra, illetve annak albérleti szerződésben vállalt bérleti díjként történő 

megfizetésére, rövid időn belüli megoldásra van szükség. Az ügyvezető a földszámla 

kiegyenlítésre azonnali intézkedést, az E-Starral kapcsolatban rövid időn belüli 

rendezést ígért. Emiatt a fizetési meghagyás kibocsátására nem került. Amennyiben 

március 31-ig földszállítási számla kiegyenlítése és a késedelmi kamatok rendezése 

nem történik meg, úgy a békés rendezés lehetőségét a Kft. elmulasztja. 

 

– 2./  Az ellenőrzésre vonatkozós szándékunkat, írásban jeleztem a Kft. ügyvezetőinek. 

 

– 3./  A fent hivatkozott levélben, a kérelem alátámasztására a számlák, a szerződések, 

továbbá e szezonra vonatkozóan forgalmi adatok (jegyértékesítés, vendéglátás, sí 

szerviz és kölcsönzés, oktatás, reklám és szponzori bevételek, valamint működési 

kiadások) becsatolására felhívtam a Kft-t, azonban ezeket a mai napig sem csatolta 

be. Az áprilisi ülésen, döntési javaslatot terjesztek a képviselő-testület elé. 

 

 



21/2013.(II.21.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság vezetőjének – Dr. Töreki Sándor r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos 

főkapitány – javaslata és a megküldött szakmai életrajz alapján Dr. Ipsits Csaba r. alezredes 

Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői kinevezését támogatja. 

2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Veszprém 

Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

– A határozatot a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 

vezetőjének megküldtem. 

 

Eplény, 2013. március 24. 

 

 

        Fiskál János 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(……) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013.(I.15.), a 7/2013.(I.31.), a 

10/2013.(I.31.), a 11/2013.(I.31.), a 13/2013.(I.31.), a 16/2013.(II.21.), a 17/2013.(II.21.), a 

19/2013.(II.21.) és a 21/2013.(II.21.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

szóló jelentést tudomásul veszi. 

 

Eplény, 2013. március 27. 

 

 

 

Fiskál János s.k. 

polgármester 
dr. Mohos Gábor s.k. 

jegyző 

 


