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

 
1. 14/2016. (II. 24.) határozat 2. pontja a 2016/2017-es nevelési év 

óvodai beíratási időpontjának meghatározásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A 2016/2017-es 
nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. A képviselő-testület a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beíratás 
időpontját 2016. május 4-én és 5-én 800-1700 óra közötti időtartamban 
határozza meg. 

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

felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2016. május 27-ig értesíti a 
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy hirdetmény közzétételéről – 

Eplény község honlapjára való feltöltéssel és az önkormányzat hirdetőtábláján 
történő kifüggesztésével – az óvodai beiratkozás rendjére, a felvételről szóló 
döntésre és a jogorvoslat benyújtásának határidejére vonatkozóan, 
gondoskodjon.  

 
Felelős:  2. pontban: Klausz Éva vezető óvónő  
  3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2016. május 27. 
        3. pontban: 2016. március 25. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
-  Az óvodai beiratkozás rendjéről, a felvételről szóló döntés és a jogorvoslat 

benyújtásának határidejéről a hirdetményt Eplény község honlapján és az 
önkormányzat hirdetőtábláján közzé tettük és a felvételi kérelmekről az óvoda 
vezetője az értesítést megküldte a szülőknek. A beíratásról szóló tájékoztató a jelen 
ülés napirendjei között szerepel. 

 
2. 34/2016. (III. 23.) határozat 2. és 3. pontja Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2015. (XI. 25.) határozatában 
foglalt, a Nordica Skiarena Kft.-vel kötött albérleti szerződés 
felülvizsgálatával kapcsolatos döntés elhalasztásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2015. (XI. 25.) határozatában foglalt, a 
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Nordica Skiarena Kft.-vel kötött albérleti szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos 
döntés elhalasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
Nordica Skiarena Kft. (a továbbiakban: Skiarena Kft.) az egymás között 
létrejött – többször módosított – albérleti szerződésben meghatározott lejárt 
határidejű bérleti díjak és egyéb költségek tőkeösszegeit, a jelen képviselő-
testületi ülésig – jelentős késedelemmel, több részletben – megfizette. 
 

2. A képviselő-testület az 1. pontban foglaltakra, a 2016. március 31-én 
esedékes bérleti díj második részletére és az út-, tavak- és erdőhasználati díj 
első részletére, a Veszprémi Járásbíróság által jóváhagyott késedelmi kamat 
2016. április 9-i fizetési határidejére, valamint a Skiarena Kft. és az alapító 
társaság helyi iparűzési adófizetési kötelezettségvállalással kapcsolatos 
kötelezettségeire, továbbá a cégvezetésben folyó változásokra tekintettel, az 
albérleti szerződés felülvizsgálatára vonatkozó döntést, a 2016. júniusi 
képviselő-testületi ülésig elhalasztja. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalást folytasson 
Skiarena Kft.-vel az albérleti szerződés módosítására, a korábbi 
módosításokkal együtt történő egységes szerkezetbe foglalására, garanciális 
elemekkel történő kiegészítésére, annak jövőbeni betartása érdekében, majd a 
szerződéstervezetet terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Skiarena Kft. képviselőjét, 
a határozat kivonat megküldésével, tájékoztassa a döntésről. 
 

5. A képviselő-testület, a jelen döntéssel egyidejűleg, a 2015. november 25-i zárt 
ülés előterjesztésének titkosítását feloldja. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. június 29. 
                3. pontban: folyamatos a 2016. június 29-i képviselő-testületi ülésig 
            4. pontban: 2016. március 31. 
            5. pontban: azonnal 
 

- A Skiarena Kft.-nél bekövetkezett változások miatt, az albérleti szerződés 
módosítására, a korábbi módosításokkal együtt történő egységes szerkezetbe 
foglalására a II. félévben kerülhet sor. Az újabb halasztásra vonatkozó döntés a 
jelen ülés napirendjei között szerepel. 

 
3. 46/2016. (IV. 20.) határozat 3. pontja az MLSZ Országos Pályaépítési 
Program pályázaton való indulásról szóló 29/2016. (III. 9.) határozat 
visszavonásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Az MLSZ Országos 
Pályaépítési Program pályázaton való indulásról szóló 29/2016. (III. 9.) határozat 
visszavonása” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az MLSZ Országos 

Pályaépítési Program pályázaton való indulásról szóló 29/2016. (III. 9.) 
határozatát visszavonja. 

 
2. A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a későbbiekben, 

amennyiben az MLSZ Országos Pályaépítési Programja folytatódik, úgy ismét 
napirendre tűzi a pályázaton való részvételt. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Eplény 500/15 hrsz-

ú ingatlanra, új 20x40 méteres műfüves kispálya építéséhez szükséges előzetes 
tereprendezési munkákra vonatkozóan árajánlatokat kérjen be, és annak 
eredményéről legkésőbb a júniusi rendes képviselő-testületi ülésen számoljon 
be. 

   
Felelős:  Fiskál János polgármester 

  Határidő: 2. pont esetében: MLSZ Országos Pályaépítési Program ismételt pályázati      
kiírását követő képviselő-testületi ülés időpontja 

           3. pont esetében: 2016. június 29.  
 
 - A jelen ülés „Egyebek” napirendje keretében tájékoztatást adok a tereprendezési 
munkálatok várható bekerülési költségére vonatkozóan. 

 
4. 48/2016. (IV.20.) határozat a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” pályázaton való indulásról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a TOP-
1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázaton való indulásról” 
pályázaton való indulásról” című napirend előterjesztését és a következő döntést 
hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív 
Programok Irányító Hatósága (IH) által – a 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozatban 
szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján – „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
címmel közzé tett TOP-1.4.1-15 kódszámú felhívására, intézményfenntartóként 
pályázatot nyújt be az Eplényi Napköziotthonos Óvoda fejlesztésére. 
 
2. A képviselő-testület az elszámolható költségek tekintetében 100% 
támogatásintenzitással nyújtja be a pályázatot, az óvoda udvarának 
akadálymentesítésére, kerítésépítésre/felújításra, az udvari játékok, beltéri fejlesztő 
eszközök és konyhai eszközök beszerzésére. 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2016. május 23. 
 
 - A jogosultsági feltételeknek megfelelően a pályázatot benyújtottuk, amely TOP-
1.4.1-15-VE1-2016-00013 számmal befogadást nyert. A pályázat elbírálása 
folyamatban van. 

 
5. 51/2016. (V. 18.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
2015. évi tevékenységéről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről” című 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:  

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 
1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás 

elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2016. május 20. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

        irodavezető 
 
 - A képviselő-testület döntéséről a társulás elnökét tájékoztattuk.  

 
6. 52/2016. (V. 18.) határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2015. évi tevékenységéről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2015. 
évi tevékenységéről” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:  

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás 

elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2016. május 20. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

        irodavezető 
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- A képviselő-testület döntéséről a társulás elnökét tájékoztattuk. 
  
7. 53/2016. (V. 18.) határozat az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Átfogó értékelés 
az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az átfogó értékelést, a 

határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, elfogadja. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális 
és Gyámügyi Osztályának. 

 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: a 2. pontban: 2016. május 27. 
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 - Az átfogó értékelést és az elfogadásáról szóló képviselő-testületi döntést a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 
Gyámügyi Osztályának megküldtük.  
 
8. 54/2016. (V. 18.) határozat 3. pontja az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplény belterületi utak 

felújítása” című pályázat benyújtását – az előzetes költségvetésbecslésnek 
megfelelően – támogatja, a bruttó 19 047 892 Ft projektköltséget pedig a 
2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletébe 
már beépítette. 
 

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 2016. évi megvalósítással tervezett 
beruházáshoz, a 4 049 552 Ft, azaz Négymillió-negyvenkilencezer-
ötszázötvenkettő forint sajáterő, az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, 
rendelkezésre áll. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatot a 
pályázathoz becsatolja, és a pályázati kiírásnak megfelelő nyilatkozatokat 
megtegye. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 3. pontban: 2016. június 2., illetve a pozitív támogatói döntést  
           követően azonnal 
 
 - A pályázatot határidőben benyújtottuk, a Magyar Államkincstár VESZ-ÁHI/382-4-
46/2016. számon értesítést küldött, hogy a pályázatot – a Belügyminisztérium által 
kiadott útmutató alapján – befogadták. A pályázat elbírálása folyamatban van. 
 
9. 55/2016. (V. 18.) határozat 3. pontja a Kofa Piacmarket Kft. telekhatár-
rendezési kérelméről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Kofa Piacmarket 
Kft. telekhatár-rendezési kérelme” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kofa Piacmarket Kft. 

(8412 Zirc, Békefi u. 24.) telekhatár-rendezési kérelmét jelen formában nem 
támogatja. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a telekhatárok 
előremutató és hosszú távú rendezése érdekében, az Eplény 072/6 és 072/3 
hrsz-ú ingatlanok esetleges megvásárlására vonatkozóan, az érintett 
tulajdonosokkal, tárgyalásokat folytasson. Egyezség körvonalazódása esetén 
pedig, terjessze azt döntésre a képviselő-testület elé. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen döntésről, a 

határozat kivonat megküldésével, a kérelmezőt tájékoztassa. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 2. pontban: folyamatosan a megegyezéséig 
            a 3. pontban: 2016. május 26. 
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 - A Kofa Piacmarket Kft.-nek a döntést megküldtem, egyelőre az Eplény 072/6 és 
072/3 hrsz-ú ingatlanokra nincs a tulajdonosoknak eladási szándéka. 

 
10. 59/2016. (VI. 08.) határozat 3. pontja az önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatására kiírt pályázatról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés az 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplényi Napköziotthonos 

Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése” című pályázat benyújtását – 
az előzetes költségvetésbecslésnek megfelelően – támogatja, a bruttó 7 042 
288 Ft projektköltséget pedig a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 
25.) önkormányzati rendeletébe már beépítette. 
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4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 2016. évi megvalósítással tervezett 
beruházáshoz, a 352 114 Ft, azaz Háromszázötvenkétezer-egyszáztizennégy 
forint sajáterő, az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, rendelkezésre 
áll. 
 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatot a 
pályázathoz becsatolja, és a pályázati kiírásnak megfelelő nyilatkozatokat 
megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 3. pontban: 2016. június 29., illetve a pozitív támogatói döntést  
           követően azonnal 
 
 - A pályázatot határidőn belül benyújtottuk, a Magyar Államkincstár VESZ-ÁHI/385-
3-6/2016. számon értesítést küldött, hogy a pályázatot – a Belügyminisztérium által 
kiadott útmutató alapján – befogadták. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

 
11. 60/2016. (VI. 08.) határozat 3. pontja Eplény község ivóvízellátó 
víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv készítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv készítése” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-33941-1-001-

00-13 MEKH kóddal rendelkező 3. sorszámú Eplény ivóvízellátó 
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti 
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 
érdekében, megbízza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

 
2. A Képviselő-testület megbízása kiterjed az 1. pontban hivatkozott terv 

elkészítésére, továbbá a Vksztv., valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 
által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-2031. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervnek a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és a jóváhagyásra irányuló 
eljárásban az önkormányzat képviseletére. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat 
megküldésével értesítse a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot, egyben felhatalmazza a határozatban foglaltak 
végrehajtásához szükséges meghatalmazás aláírására. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: azonnal 
 



 - 9 - 

 - A határozatot és a meghatalmazást a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak megküldtem. 

 
12. 61/2016. (VI. 08.) határozat 3. pontja Eplény község 
szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési 
Terv készítéséről  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv 
készítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-33941-1-001-
00-11 MEKH kóddal rendelkező 63. sorszámú Eplény 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: 
Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 
kötelezettségek végrehajtása érdekében, megbízza a BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési 
Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

 
2. A Képviselő-testület megbízása kiterjed az 1. pontban hivatkozott terv 

elkészítésére, továbbá a Vksztv., valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 
által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-2031. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervnek a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és a jóváhagyásra irányuló 
eljárásban az önkormányzat képviseletére. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat 
megküldésével értesítse a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot, egyben felhatalmazza a határozatban foglaltak 
végrehajtásához szükséges meghatalmazás aláírására. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: azonnal 
 
- A határozatot és a meghatalmazást a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak megküldtem. 
 
13. 63/2016. (VI. 08.) határozat 3. és 4. pontja az IKSZT épülete körüli 
terület térburkolásáról és a csapadékvíz elvezetéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés az IKSZT 
épülete körüli terület térburkolásáról és a csapadékvíz elvezetéséről” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár és a Művelődési 

Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolását, csapadékvíz 
elvezetését és a támfal egy részének átalakítását határozza el. 
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2. A képviselő-testület az ingatlanértékesítésből származó többletbevételéből 6 

millió Ft, azaz Hatmillió forint keretösszeget különít el, az 1. pontban 
meghatározott célra, a 2016. évi költségvetésében. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott 
keretösszeg 2016. évi költségvetésben történő elkülönítésére vonatkozó 
módosítást, a soron következő ülésre, terjessze be. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. mellékletét 
képező árazatlan költségvetésre, a határozat 2. melléklete szerinti felhívás 
megküldésével, kérjen legalább három árajánlatot és azokat, a soron 
következő ülésre, terjessze be. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 3. és 4. pontban: 2016. június 29. 
 
 - Az ezzel kapcsolatos előterjesztés szerepel a képviselő-testület 2016. június 29-i 
ülésének napirendjei között.  

 
 

Eplény, 2016. június 22. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...../2016. (VI. 29.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2016. (II. 24.) határozat 
2. pontja, a 34/2016. (III. 23.) határozat 2. és 3. pontja, a 46/2016. (IV. 20.) 
határozat 3. pontja, a 48/2016. (IV. 20.), az 51/2016. (V. 18.), az 52/2016. (V. 18.), 
az 53/2016. (V. 18.), az 54/2016. (V. 18.) határozat 3. pontja az 55/2016. (V. 18.) 
határozat 3. pontja, az 59/2016. (VI. 08.), a 60/2016. (VI. 08.) határozat 3. pontja, a 
61/2016. (VI. 08.) határozat 3. pontjára vonatkozó képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
A 63/2016. (VI. 08.) határozat 3. és 4. pontjának végrehajtásával kapcsolatos 
előterjesztés szerepel a képviselő-testület 2016. június 29-i ülésének napirendjei 
között. 
 
 
Eplény, 2016. június 29. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


