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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
 
1. 97/2017. (XII. 13.) határozat 2. és 3. pontja Eplény Község 
Településképi Arculati Kézikönyvének az elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Község 

Településképi Arculati Kézikönyvének az elfogadása” című előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a teljes közigazgatási 
területre kiterjedő, Eplény község településképi arculati kézikönyvét, – a 
partnerségi és szakmai vélemények figyelembevételével – a határozat 1. 
mellékletének megfelelően, jóváhagyja.  

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Településképi 

Arculati Kézikönyvet a jogszabályoknak megfelelően tegye közzé, illetve küldje 
meg az érintett szerveknek. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Településképi Arculati 

Kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében, gondoskodjon 
az önkormányzat honlapján elérhető nyilvános értékelő felület működtetéséről. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2017. december 29. 
            3. pontban: 2018. január 31. 
 
- A Településképi Arculati Kézikönyvet a jogszabályoknak megfelelően közzé tettem, 
és meg küldtem az érintett szerveknek.  A Településképi Arculati Kézikönyv és a 
településképi rendelet monitorozása érdekében, a honlapunk nyitó oldalán, egy 
kattintással elérhető módon biztosítottam a lehetőséget a folyamatos 
véleményezésre és észrevételezésre. 
 
 
2. 99/2017. (XII. 13.) határozat 2. pontja Eplény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2018. I. félévi munkatervének elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. I. félévi munkaterve” című előterjesztést 
és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. I. félévi 
munkatervét – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 
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2. 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: 1. pontban: 2018. június 30. 
        2. pontban: 2017. december 22. 
 
 - A végleges munkatervet a napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek 
előadóinak megküldtem. 

 
 

3. 101/2017. (XII. 13.) határozat 2. pontja Eplény közvilágítási 
hálózatának korszerűsítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
közvilágítási hálózatának korszerűsítése” című előterjesztést és a következő döntést 
hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az előzetes 
hatástanulmány alapján, valamint más településeken megvalósult 
korszerűsítések összehasonlításának az ismeretében – úgy döntött, hogy a 
község közvilágítási hálózatát, 2018-ban, Philips típusú lámpatestekkel szerelt 
LED-es fényforrásokkal korszerűsíti, EPC (Energy Performance Contracting) 
finanszírozási konstrukcióban. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – a közvilágítás korszerűsítés 

becsült értékére tekintettel – közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre 
vonatkozó szabályoknak megfelelően, a beruházás megvalósításához 
szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2018. augusztus 31. 
        2. pontban: azonnal, illetve a sikeres műszaki átadásig folyamatosan. 
 
- A LED-es közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó ajánlattételi eljárásról szóló 
tájékoztató szerepel a képviselő-testület 2018. január 31-i ülésének napirendjei 
között. 
 

 
Eplény, 2018. január 25. 
 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2018. (I. 31.) határozata    
  

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97/2017. (XII. 13.) 
határozat 2. és 3. pontja, a 99/2017. (XII. 13.) határozat 2. pontja, és a 101/2017. 
(XII. 13.) határozat 2. pontjára vonatkozó képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2018. január 31. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


