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

 
1. 3/2015. (I. 28.) határozat 2. pontja Eplény község ivóvízellátó 

víziközmű-rendszerének a vagyonértékeléséről   
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a vagyonértékelése” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény község 
ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonértékelésének az elvégeztetésével, 
beleértve a közbeszerzési eljárás lefolytatását is, az üzemeltető Bakonykarszt 
Zrt-t bízza meg.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Eplény Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2012. (XI. 29.) határozatával, 
valamint a Bakonykarszt Zrt. 10/2012. (XII. 05.) közgyűlési határozatával 
elfogadott Egyetértési Nyilatkozat, valamint Üzemeltetési szerződés 
kiegészítés rendelkezéseinek megfelelő irányelvek szerinti, a vagyonértékelés 
költségeinek felosztására vonatkozó megállapodás aláírására. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2015. március 31. 
 
-   Az Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonértékelésének az 
elvégeztetéséhez, beleértve a közbeszerzési eljárás lefolytatását is, az üzemeltető 
Bakonykarszt Zrt-nek a szükséges nyilatkozatok, meghatalmazások, továbbá a  
vagyonértékelés költségeinek felosztására vonatkozó megállapodás aláírva 
megküldésre került. 
 

 
2. 4/2015. (I. 28.) határozat 2. pontja Eplény község szennyvízelvezető és –
tisztító víziközmű-rendszerének a vagyonértékeléséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a vagyonértékelése” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény község 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vagyonértékelésének az 
elvégeztetésével, beleértve a közbeszerzési eljárás lefolytatását is, az 
üzemeltető Bakonykarszt Zrt-t bízza meg.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Eplény Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2012. (XI. 29.) határozatával, 
valamint a Bakonykarszt Zrt. 10/2012. (XII. 05.) közgyűlési határozatával 
elfogadott Egyetértési Nyilatkozat, valamint Üzemeltetési szerződés 
kiegészítés rendelkezéseinek megfelelő irányelvek szerinti, a vagyonértékelés 
költségeinek felosztására vonatkozó megállapodás aláírására. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2015. március 31. 
 
 
-  Az Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 
vagyonértékelésének az elvégeztetéséhez, beleértve a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását is, az üzemeltető Bakonykarszt Zrt-nek a szükséges nyilatkozatok, 
meghatalmazások, továbbá a  vagyonértékelés költségeinek felosztására vonatkozó 
megállapodás aláírva megküldésre került. 
 
 
3. 15/2015. (II. 25.) határozat 3. pontja Eplény község ivóvízellátó viziközmű 
– 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: 
 
3. 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. 

 
4. 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 2016-2030. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervnek a Magyar Energetikai és Közmű-
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szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és a jóváhagyásra irányuló 
eljárásban az önkormányzat képviseletére. 
 

5. 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: 2015. március 31. 
 
 - A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságnak a határozat és az aláírt meghatalmazás megküldésre került. 

 
4. 16/2015. (II. 25.) 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 2016-2030. 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. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2015. március 31. 
 
-  A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságnak a határozat és az aláírt meghatalmazás megküldésre került. 
 

 
5. 17/2015. (II. 25.) határozat 3. pontja a 2015/2016-os nevelési év óvodai 
beíratási időpontjának meghatározásáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A 2015/2016-
os nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beíratás 
időpontját 2015. május 6-án és 7-én 800 – 1700 óra közötti időtartamban 
határozza meg. 

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

felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2015. május 28-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: gondoskodjon arról, hogy 

Eplény község honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján történő 
kifüggesztésével a hirdetmény jelenjen meg az óvodai beiratkozás rendjéről, a 
felvételről szóló döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről.  

 
Felelős:  2. pontban: Klausz Éva vezető óvónő  
  3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2014. május 28. 
        3. pontban: 2014. március 27. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 

- Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda beiratkozási rendjéről, a felvételről szóló 
döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a hirdetmény közzététele 
megtörtént. 

 
6. 23/2015. (III. 25.) határozat 1. és 2. pontja Eplény Községi Önkormányzat 
2015. évi közbeszerzési tervéről   
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi 
Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervét a határozat 1. mellékletében meghatározottak szerint 
elfogadja. Amennyiben az év folyamán közbeszerzési igény merül fel, a 
közbeszerzési terv módosításáról döntést kell hozni. 
 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2015. évi közbeszerzési 
tervet a honlapon tegye közzé. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2015. december 31-ig 
                 2. pontban: 2015. március 31. 
 

- A közbeszerzési terv a honlapon közzé lett téve. 

 
7. 24/2015. (III. 25.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
élelmiszer és tisztítószer beszerzésére vonatkozó ajánlattételi eljárás 
előkészítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére vonatkozó 
ajánlattételi eljárás előkészítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda – az előterjesztés 1. melléklete szerint – az 
„Eplényi Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzése” tárgyú 
pályázati felhívást a két lehetséges helyi vállalkozónak, a Margit Vegyesboltnak 
(Véber Imréné 8413 Eplény, Gyöngyvirág utca 1/B.) és a MINI Élelmiszerüzletnek 
(Pejné Varga Mária 8413 Eplény, Veszprémi utca 43.) küldje meg, és egyben 
felkérje őket ajánlatuk megtételére. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét.  
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
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- A döntésről az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét értesítettük, az 
eljárás eredményéről, a jelen képviselő-testületi ülésen, tájékoztatás ad az óvoda 
vezetője. 

 
8. 25/2015. (III. 25.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához történő 
hozzájárulásról 

Eplény Községi 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 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához” 
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 szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához, 
amely a határozat 1. mellékletét képezi. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 

- A testület döntéséről Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesterét 
tájékoztattuk. 

 
9. 26/2015. (III. 25.) határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulásról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
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rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításához, mely a határozat 1. mellékletét képezi.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 

- A testület döntéséről Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterét 
tájékoztattuk. 

 
10. 27/2015. (III. 25.) határozat az Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai 
programjának elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplényi 
Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának elfogadása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Falugondnoki 
Szolgálat Szakmai programját az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy – a várhatóan 2015. április közepétől 
megnyíló, a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozás keretében működő 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül 
a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatásra pályázik és sikeres 
pályázat esetén – az előírásoknak mindenben megfelelő, Volkswagen T5 
Kombi RT 2.0 TDI BM/FG/71110454 típusú, 9 személyes mikrobusz 
beszerzésére haladéktalanul intézkedik. 
 

3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2. pontban 
meghatározott eszköz beszerzését követően, a falugondnoki szolgálati 
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tevékenység megkezdéséhez szükséges intézkedéseket haladéktalanul 
megtegye. 
 

4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a falugondnoki szolgálat ellátásához 
szükséges személyi feltételeket biztosítja. A jogszabálynak megfelelő 
szakképesítést, illetve tanfolyam elvégzését a falugondnok számára előírja és 
biztosítja számára a szükséges feltételeket. A falugondnokkal, legkésőbb az 
engedélyes működésének kezdő időpontjáig, közalkalmazotti vagy 
munkaviszonyt létesít. 
 

5. A működés megkezdésének időpontjáig, a Szociális és Gyámhivatalnak, az 
önkormányzat bemutatja a szolgáltatáshoz alkalmazott vagy alkalmazni 
kívánt gépkocsivezető járművezetői engedélyét, továbbá a szolgáltatáshoz 
használni kívánt gépjármű forgalmi engedélyét és csatolja a biztosító 
igazolását arról, hogy a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjárműre kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosítási és casco biztosítási szerződéssel rendelkezik. 
 

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az Eplényi 
Falugondnoki Szolgálat nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedéseket, 
nyilatkozatokat a Szociális és Gyámhivatal felé megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a pályázat benyújtási határideje, illetve sikeres pályázat 

esetén a támogatási határozat kézhezvételét követően azonnal 
  3-5. pontokban: a mikrobusz beszerzését követően azonnal 

       6. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 

-  A Szociális és Gyámhivatalnak az Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai 
programját megküldtük, de a gépjármű beszerzéséig az eljárás felfüggesztésre 
került.  

 A Magyar Közlöny 53. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet, azonban a 
kiírásban az újonnan induló falugondnoki szolgálatokat kizárták a pályázati 
lehetőségből. Emiatt a Miniszterelnökségre panasz levelet küldtem és telefonon 
is beszéltem az Irányító Hatósággal. A hivatkozott rendelet módosítása várható, 
mivel egyéb súlyos hibákat – teljesíthetetlen feltételeket – is tartalmaz a kiírás. 

 
 

11. 28/2015. (III. 25.) határozat 1. és 3. pontja a könyvtár szakmai 
eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázat benyújtásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „ A könyvtár 
szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázat benyújtása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közgyűjtemények 
Kollégiuma által, a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, 
korszerűsítésére kiírt nyílt pályázati felhívásra, pályázatot nyújt be. 

 
2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a maximum 3 000 000,- 
Ft/pályázathoz a 10%-os önerőt (maximum 300 000,- Ft-ot) a 2015. évi 
költségvetésében a 2014. évi szabad költségvetési maradványa terhére biztosítja, 
amely összeg a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet soron következő módosításakor beépítésre kerül. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, a 10 000,- Ft 
nevezési díj befizetését teljesítse. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. és 3. pontban: a pályázat benyújtási határideje, 2015. április 1. 
   2. pontban: 2015. április 29. 
 
-  A pályázati nevezési díj befizetése és a pályázat benyújtása megtörtént, az elbírálás 

folymatban van. Döntés június első felében várható. 
 

12. 29/2015. (III. 25.) határozat 2. pontja a szennyvíztelephez kapcsolódó 
telekalakításról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 
szennyvíztelephez kapcsolódó telekalakítás” című napirend előterjesztését és a 
következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egy korábbi döntésének 
megfelelően, azt megerősítve, a 20.031/2003. számú vízjogi létesítési engedély 
alapján, az Eplény 062 hrsz-ú szennyvíztisztító teleppel szomszédos, szintén 
önkormányzati tulajdonú Eplény 060 és 061 hrsz-ú ingatlanokon létesített és a 
Bakonykarszt Zrt. által a 19724/2005. ügyszámú vízjogi üzemeltetési engedély 
alapján üzemeltetett utótisztító tórendszer és a szennyvíztelep telekalakítási eljárását 
kezdeményezi. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen állapotok 
rendezése érdekében, a 13-3427-40/2014 munkaszámú telekalakítási dokumentáció 
szerint – az Eplény 060 és 061 hrsz-ú ingatlanokból, az Eplényi Szennyvíztisztító 
Telep bővítéséhez, összesen 2511 m2 szántó területnek végleges más célú 
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hasznosításához, a VMKH Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatala által kiadott 
800027/5/2015. ügyiratszámú jogerős hozzájárulás alapján – a telekalakítási eljárás 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének megindítására intézkedjen, a 
változási vázrajzokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2015. április 3. 
 
-  A telekalakítási eljáráshoz szükséges nyilatkozatokat megküldte és időközben már 

az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetés is jogerősen megtörtént. 
 

 
Eplény, 2015. április 29. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2015. (IV. 29.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (I. 28.) határozat 2. 
pontja, a 4/2015. (I. 28.) határozat 2. pontja, a 12/2015. (II. 25.) határozat 2. 
pontja, a 15/2015. (II. 25.) határozat 3. pontja, a 16/2015. (II. 25) határozat 3. 
pontja, a 17/2015. (II. 25.) határozat 3. pontja, a 23/2015. (III. 25.) határozat 1-2. 
pontja, 24/2015. (III. 25.), a 25/2015. (III. 25.), a 26/2015. (III. 25.), a 27/2015. 
(III. 25.), a 28/2015. (III. 25.) határozat 1 és 3. pontja, valamint a 29/2015. (III. 
25.) határozat 2. pontja számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2015. április 29. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 
 
 


