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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
 
1. 43/2016. (IV. 20.) határozat a XV. Eplényi Vigasságok előkészítéséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XV. Eplényi 
Vigasságok előkészítése” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 
hogy 2016. augusztus 6-án megrendezésre kerülő XV. Eplényi Vigasságok nyitott 
falunapi rendezvényt megvalósítja, amelyhez a fedezetet a 2016. évi költségvetésről 
szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletben biztosítja. 
 
2.  A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő előzetes programtervet és az 1. 
melléklet szerinti „Részletes játékleírás és pontozási szabályzat”-ot jóváhagyja. 
 
3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy öt település csapatát a 
nemes versengésre és az egész napos vigasságra meghívjon. 
  
 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény lebonyolításához 
szükséges intézkedések megtételére, a 2016. évi költségvetésben már jóváhagyott 
keretösszeg figyelembevételével. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pont esetében: 2016. augusztus 6. 
           3. pont esetében: 2016. június 30.  
                 4. pont esetében: folyamatosan a program lezárásáig 
 
-  A XV. Eplényi Vigasságok falunap 2016. augusztus 6-án rendben lebonyolításra 

került, a számlák kiegyenlítése megtörtént a 2016. évi költségvetésben már 
jóváhagyott keretösszeg figyelembevételével. 

 
 
2. 62/2016. (VI. 08.) határozat az Eplény 502/25 hrsz-ú ingatlan 
visszavásárlásra vonatkozó kérelemről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az Eplény 
502/25 hrsz-ú ingatlan visszavásárlásra vonatkozó kérelemről” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy 

Auerné Mazurek Mária Eplény, Búzavirág utca 12. szám alatti lakos, az Eplény 
502/25 hrsz-ú, természetben a Kiserdő utca 7. szám alatt található – az 
önkormányzattól feltételekhez kötve, kedvezményesen vásárolt – ingatlanát 
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nem építette be a szerződésben vállalt határidőben, és mint a kérelméből 
kiderül nem is kívánja beépíteni, ezért a visszavásárlási jogával élni kíván. 
 

2. Az 1. pontban hivatkozott ingatlannak a szerződéskötés kori kedvezményes 
ára, egyben a visszavásárlási értéke bruttó 2 249 000 Ft, azaz Kettőmillió-
kettőszáznegyvenkilencezer forint. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a visszavásárlási 
joggyakorláshoz szükséges nyilatkozatot, a vételár visszafizetéséhez és az 
ingatlan-nyilvántartásban történő változás bejegyzéséhez szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 3. pontban: 2016. július 15. 
 
 
- A kérelmező visszavonta a visszavásárlásra vonatkozó feljánlását, és mivel az 

adásvételi szerződés megkötésétől már eltelt az 5 év, így egyoldalú 
jognyilatkozattal nem élhettünk a visszavásárlás jogával. Viszont a vevő 
szerződésszegése miatt, jelenleg is folyamatban van 562 250,- Ft 
vételárkedvezménynek és kamatainak fizetési meghagyással történő 
visszakövetelése. 

 
3. 67/2016. (VI. 29.) határozat a Közösségi ház és Templom épületére 
védőrács és védőkorlát elhelyezéséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés a 
Közösségi Ház és templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezéséről” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi Ház és 

Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezését határozza el, melyre 
1200 E Ft-ot különít el az önkormányzat 2016. évi költségvetésében. 
 

2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott cél megvalósításának fő 
forrásaként az Eplény 502/25 hrsz-ú ingatlanértékesítésből származó 
többletbevételt jelöli meg. 

 
3. Az 1. pontban elhatározott feladat megkezdésére akkor kerülhet sor, amikor a 

2. pontban megjelölt ingatlan adásvételi szerződése megkötésre került. 
 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: a jogügyletet követően azonnal 
 
 - A határozat 2. és 3. pontját a 81/2016. (VIII. 24.) határozat módosította. 
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4. 69/2016. (VI. 29.) határozat az önkormányzat fenntartásában működő 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezéséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2016/2017. nevelési évre 
vonatkozó munkatervének véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2016/2017. nevelési évre készített, 
a határozat 1. mellékletét képező munkatervben foglaltakkal. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat megküldésével, 

értesítse az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: 2016. július 10. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád  
      csoportvezető 
 
 - Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét a képviselő-testület egyetértéséről 
tájékoztattuk.  

 
 

5. 70/2016. (VI. 29.) határozat a központi orvosi ügyelet 2015. évi 
működési tapasztalatairól 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet 2015. évi 
működési tapasztalatairól szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2016. június 30. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 

    csoportvezető 
 
 
 - A képviselő-testület döntéséről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
polgármesterét tájékoztattuk.  

 
 

6. 71/2016. (VI. 29.) határozat Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2016. II. Félévi munkatervének elfogadásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkaterve” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. II. félévi 
munkatervét – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
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: 2016. július 8. 
 
- A képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervét az érintetteknek megküldtük. 
  
7. 72/2016. (VI. 29.) határozat az ”Eplény IKSZT térburkolási munkái” 
tárgyú ajánlattételi eljárás eredményhirdetéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Az „Eplény IKSZT 
térburkolási munkái” tárgyú ajánlattételi eljárás eredményhirdetése” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér térburkolási munkái, csapadékvíz elvezetés és részbeni 
támfalbontás” tárgyú, a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó, hirdetmény 
közzététele nélküli egyszerű eljárásban benyújtott ajánlatok bontását és 
értékelését követően, a beérkezett mindhárom ajánlatot érvényesnek, az 
eljárást pedig eredményesnek nyilvánítja. 
 

2. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki, az ajánlattételi 
felhívásnak megfelelően, a legalacsonyabb ajánlat alapján, az „Ati-Bau 8414 
Kft.” (8414 Olaszfalu, Vörösmarty u. 8.) ajánlattevőt 5 780 489 Ft, azaz 
Ötmillió-hétszáznyolcvanezer-négyszáznyolcvankilenc forint bruttó ajánlati 
árral. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel, az „Ati-Bau 8414” Kft-vel, a határozat 1. mellékletét képező 
vállalkozási szerződést megkösse. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2016. július 4. 
 
 - A vállalkozási szerződést megkötöttük és időközben a térburkolási munkák is 
elkészültek. 
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8. 73/2016. (VI. 29.) határozat 4. pontja a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottja VEB/005/2107/2016. számú 
törvényességi felhívásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „A Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja VEB/005/2107/2016. számú 
törvényességi felhívásának megvitatása” című előterjesztést és a következő döntést 
hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottja VEB/005/2107/2016. számú 
törvényességi felhívásában – az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 
önkormányzati rendelettel (a továbbiakban. Ör.) kapcsolatban – tett 
észrevételeit tudomásul veszi. 
 

2. A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott törvényességi kifogással érintett 
szakaszokat – az Ör. soron következő módosításának alkalmával, de legkésőbb 
– 2018. december 31-ig módosítja, a jogszabálysértő rendelkezéseket 
hatályon kívül helyezi. 
 

3. A képviselő-testület az Ör. átfogó felülvizsgálatát, így a bevezető rész 
módosítását, akkor tudja vállalni – a 2. pontban szereplő határidőre –, ha a 
központi költségvetés e kötelező feladathoz a forrást is biztosítja. 

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

határozat megküldésével – tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottját. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2018. december 31., 
            3. pontban: 2018. december 31., a központi költségvetési forrás, 

 feladatfinanszírozás biztosítása esetén, 
       4. pontban: 2016. július 31. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
      csoportvezető 
 
 - A képviselő-testület döntéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottját tájékoztattuk. 
 
 
9. 74/2016. (VI. 29.) határozat 2. pontja Eplény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 34/2016. (III. 23.) határozattal módosított 
81/2015. (XI. 25.) határozatában foglalt, a Nordica Skiarena Kft.-vel 
kötött albérleti szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntés 
elhalasztásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 34/2016. (III. 23.) határozattal módosított 
81/2015. (XI. 25.) határozatában foglalt, a Nordica Skiarena Kft.-vel kötött albérleti 
szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntés elhalasztása” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2015. (XI. 25.) 
határozatát módosító 34/2016. (III. 23.) számú határozatának a 2. és a 3. 
pontjában meghatározott határidőt 2016. november 30-ra módosítja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Skiarena Kft. képviselőjét 
tájékoztassa a döntésről. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 34/2016. (III. 23.) számú határozat 2. és 3. pontja 

végrehajtására 2016. november 30. 
             2. pontban: 2016. július 15. 
 
 - A Nordica Skiarena Kft.-t tájékoztattam a határidő módosítással kapcsolatban. 

 
 

10. 76/2016. (VII. 27.) határozat a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Programban való részvételről 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy – a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett, a Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló felhívásra – az 
önkormányzat egy darab „A” típusú 40 m2-es sportpark telepítésére pályázatot 
nyújt be, a község központjában található, az Eplény 081 hrsz-ú, az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonban lévő, a rendezési tervben közpark (Zkp) 
övezeti besorolású és akadálymentesen megközelíthető ingatlanra történő 
elhelyezéssel. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez szükséges 
intézkedéseket, nyilatkozatokat tegye meg. 
 

3. A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy sikeres 
pályázat esetén, a Nemzeti Sportközponttal a megvalósításra vonatkozó 
szerződést aláírja. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. augusztus 15. 
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            3. pontban: a támogatásra vonatkozó értesítés kézhezvételét követő 30 
napon belül 

 
 
 - A támogatási kérelmet határidőben benyújtottuk, jelenleg elbírálás alatt van. 

 
11. 77/2016. (VII. 27.) határozat Eplény község ivóvízellátó víziközmű-
rendszerének Gördülő Fejlesztési Tervének a jóváhagyásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Tervének a jóváhagyása” 
című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által, a 3. sorszámú 11-
33941-1-001-00-13 kódú Eplény ivóvízellátó víziközmű-rendszerre, a 
2017-2031. évek közötti időszakra összeállított és a 902-407/2016. számon 
megküldött, Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyja azzal, hogy a tervben a 
forrás megnevezésnél „100% ellátásért felelősi forrás” alatt együttesen saját és 
pályázati forrást kell érteni. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a BAKONYKARSZT 

Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a határozat 
megküldésével, értesítse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. augusztus 31. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 - A határozat kivonatot a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságnak megküldtem. 

 
 

12. 78/2016. (VII. 27.) határozat Eplény község szennyvízelvezető és –
tisztító víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Tervének a 
jóváhagyásáról 

  
  

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Tervének a 
jóváhagyása” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által, a 63. sorszámú 21-
33941-1-001-00-11 MEKH kóddal rendelkező Eplény 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerre, a 2017-2031. évek 
közötti időszakra összeállított és a 902-407/2016. számon megküldött, Gördülő 
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Fejlesztési Tervet jóváhagyja azzal, hogy a tervben a forrás megnevezésnél 
„100% ellátásért felelősi forrás” alatt együttesen saját és pályázati forrást kell 
érteni. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a BAKONYKARSZT 

Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a határozat 
megküldésével, értesítse. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. augusztus 31. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- A határozat kivonatot a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságnak megküldtem. 
 
 
13. 79/2016. (VII. 27.) határozat az Eplényi Turisztikai Egyesület 
alapításában való részvételről 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés az Eplényi 
Turisztikai Egyesület alapításában való részvételről” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, az Eplényi 

Turisztikai Egyesület alapításában alapító tagként részt vesz. 
 

2. A képviselő-testület a www.eplenyikalandok.com domain név regisztrációját 
magára vállalja, amelyet a költségvetésében a „Város és községgazdálkodási 
feladatok” dologi kiadásából fedez. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Eplényi Turisztikai 
Egyesület alapításánál az önkormányzatot képviselje és a 2. pontban 
meghatározott domain név regisztrációjára vonatkozó intézkedéseket 
megtegye. 
 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: Eplényi Turisztikai Egyesület alapításának időpontja, illetve 

onnantól folyamatosan 
  2. pontban: 2016. augusztus 31. 
  3. pontban: a képviseletben folyamatos, illetve a domain regisztráció 

tekintetében 2016. augusztus 31. 
 
 - Az Eplényi Turisztikai Egyesület 2016. augusztus 23-án megalakult, a bejegyzése 
folymatban van, a domain regisztráció is megtörtént, a honlap már üzemel. 

http://www.eplenyikalandok.com/
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14. 81/2016. (VIII. 24.) határozat a Közösségi Ház és Templom épületére 
védőrács és védőkorlát elhelyezéséről szóló 67/2016. (VI. 29.) határozat 
módosításáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Közösségi Ház és Templom 
épületére védőrács és védőkorlát elhelyezéséről szóló 67/2016. (VI. 29.) határozata 
2. és 3. pontja helyébe a következő 2. pont lép: 

 
„2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a védőrács és 
védőkorlát elhelyezéséhez szükséges intézkedéseket megtegye.” 
 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 - A védőrács és védőkorlát megrendelése megtörtént, a legyártásuk már 
folyamatban van. 

 
 

15. 84/2016. (IX. 16.) határozat Eplény, Kiserdő utca vis maior 
eseményhez kapcsolódó pályázatáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény, Kiserdő utca 
vis maior eseményhez kapcsolódó pályázata” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

 
4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis 

maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 

5. A képviselő-testület a pályázati útmutatónak megfelelően a következőkről 
nyilatkozik: 
 
 A káresemény megnevezése: Özönvízszerű esőzés okozta kár a Kiserdő 

utcában  
 A káresemény helye: Eplény, Kiserdő utca 501; 092/5; 075 hrsz.  

 
A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2016. év % 

Saját forrás (biztosítási 
összeg nélkül) 

1 175 080,- Ft 30 

Biztosító kártérítése  0,- Ft 0 

Egyéb forrás   0,- Ft 0 

Vis maior támogatási 
igény 

  2 741 600,- Ft 70 

Források összesen   3 916 680,- Ft 100 

 
 A károk helyreállításának, szakértői véleménnyel alátámasztott, tervezett 

összköltsége bruttó 3 916 680,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 
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csak részben tudja biztosítani.  
 A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem 

(Kiserdő utca) az önkormányzat tulajdonát képezi.  
 Az önkormányzat az épületeire és ingóságaira vonatkozóan a Generali 

Biztosító Zrt.-nél vagyonbiztosítással (szerződésszám: 95450900092480000) 
rendelkezik.  
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat viszont 
biztosítással nem rendelkezik, illetve a vagyonbiztosítás az utakra nem 
terjed ki. 

 Az önkormányzat az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 
 A károsodott ingatlan (Kiserdő utca) az önkormányzat helyi közlekedési 

feladatának a biztosítását szolgálja. 
 A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak (Kiserdő utcának) a 

költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel 
történő helyreállítását. 

 Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal ezen 
feladatát nem tudja ellátni. 

 A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről 
szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletében biztosítja. 

 
6. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Zalavári István műszaki szakértő 

(kamarai száma: 19/0056) az önkormányzattól és a helyreállítás későbbi 
tervezőjétől, kivitelezőjétől egyaránt független. A helyreállítás nem építési 
engedélyköteles tevékenység. 
 

7. A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására, nyilatkozatok megtételére. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
  
 - A vis maior pályázat benyújtásra és befogadásra kerül, elbírálása folyamatban van. 

 
 
Eplény, 2016. szeptember 26. 
 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...../2016. (IX. 28.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2016. (IV. 20.), a 
62/2016. (VI. 08.), a 67/2016. (VI. 29.), a 69/2016. (VI. 29.), a 70/2016. (VI. 29.), a 
71/2016. (VI. 29.), a 72/2016. (VI. 29.), a 73/2016. (VI. 29.) határozat 4. pontja a 
74/2016. (VI. 29.) határozat 2. pontja, a 76/2016. (VII. 27.), a 77/2016. (VII. 27.), a 
78/2016. (VII. 27.), a 79/2016. (VII. 27.), a 81/2016. (VIII. 24.) és a 84/2016. (IX. 
16.) határozatokra vonatkozó képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2016. szeptember 28. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


