EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/22/2/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.
február 21-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Fiskál József képviselő
Majer Ferenc képviselő

Jelen van továbbá:
Dr. Dénes Zsuzsanna
Haizler Mihályné

Irodavezető, jegyzői főtanácsadó
jegyzőkönyvvezető

Fiskál János polgármester:
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Bogár Tamás előre jelezte
távollétét, így az ülés tehát határozatképes, azt megnyitotta.
Fiskál János polgármester:
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018. (II. 21.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2018. (I. 31.), a 4/2018. (I.
31.), az 5/2018. (I. 31.), a 6/2018. (I. 31.) és a 7/2018. (I. 31.) képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
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Fiskál János polgármester:
Indítványt tesz a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (II. 21.) határozata
A 2017. február 21-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Eplény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2017.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

évi

2. Eplény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2018.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester

évi

3. A
2018/2019-es
nevelési
meghatározása
Előadó: Fiskál János polgármester

év

óvodai

beíratási

időpontjának

4. Döntés az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének
megállapításáról a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Fiskál János polgármester
5. 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
Előadó: Fiskál János polgármester
6. Hozzájárulás 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
Előadó: Fiskál János polgármester
7. Döntés a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések
megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című
pályázaton való részvételről
Előadó: Fiskál János polgármester
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8. Döntés a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények,
képzések, hálózati tevékenységek támogatása című pályázaton való
részvételről
Előadó: Fiskál János polgármester
9. Döntés az önkormányzati belterületi utak felújításáról
Előadó: Fiskál János polgármester
10. Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Eplény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2017.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

évi

Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Eplény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2018.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester

évi

Fiskál János polgármester:
A költségvetéssel kapcsolatos írásos előterjesztést részletes indoklással mindenki
megkapta. Ezen az ülésen három napirendi pontban is ennek a végrehajtásáról
hozunk döntéseket. Annyit talán megjegyzésként, hogy az idei évben az önkormányzat
likviditása és az utak felújítására megérkezett támogatás, már most az I. félévében
lehetővé teszi azt, hogy 2018-ra tervezett beruházások egy jelentős részét meg tudjuk
valósítani. A civil szervezetek és alapítványok támogatása ugyanúgy szerepel, mint az
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eddigiekben, a koncepcióhoz képest e tekintetben nincsen változás.
határozatot kell hoznunk az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatban.

Először

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2018. (II. 21.) határozata
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása”
című előterjesztést és az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról az alábbi döntést hozta:
Eplény Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §, a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
szerinti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó összegét az 1.
mellékletében foglaltak alapján állapítja meg és fogadja el.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet elfogadása
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető
Fiskál János polgármester:
Most pedig a rendeletet kell megalkotnunk.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3. A
2018/2019-es
nevelési
meghatározása
Előadó: Fiskál János polgármester

év

óvodai

beíratási

időpontjának

Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2018. (II. 21.) határozata
a 2018/2019-es nevelési év óvodai beíratási időpontjának
meghatározásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2018/2019-es
nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. A képviselő-testület a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beíratás
időpontját 2018. május 2-án és 3-án 800-1700 óra közötti időtartamban
határozza meg.
2. Az óvodai felvételi kérelmeket az intézményvezetőnél kell benyújtani, aki a
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2018. május 24-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:
Határidő:

2. pontban: Klausz Éva vezető óvónő
3. pontban: Fiskál János polgármester
2. pontban: 2018. május 24.
3. pontban: 2018. március 23.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
4. Döntés az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének
megállapításáról a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Fiskál János polgármester
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Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018. (II. 21.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapításáról
a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi
Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapítása a 2018/2019-es nevelési
évre vonatkozóan” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a
2018/2019-es nevelési évre Eplény község közigazgatási területére kiterjedően
határozza meg.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről, a határozat
megküldésével, tájékoztassa az óvodavezetőt, továbbá gondoskodjon az óvoda
felvételi körzetének közzétételéről az önkormányzat honlapján.
Felelős:
Határidő:

2. pontban: Fiskál János polgármester
2. pontban: 2018. március 9.

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
5. 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
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Jelentős változás a térítési díjakban – ami az Eplényben élő lakosokat érinti – nincsen.
Településünkön legtöbben a szociális étkezést veszik igénybe, mivel többen
csatlakoztak a szolgáltatáshoz, ezért a szociális étkezés árában változás nem történt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
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Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2018. (II. 21.) határozata
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 történő hozzájárulásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás
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” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelettervezetben
foglaltakkal egyetért, a rendelet módosításához hozzájárulását adja Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról, a
határozat megküldésével, tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármesterét.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
6. Hozzájárulás 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
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Jelenleg ez a szolgáltatás Eplényi lakost nem érint, de előfordulhat a későbbiek
folyamán. Itt a térítési díjakban némi csökkenés is történt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
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Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2018. (II. 21.) határozata
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 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
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 a rendelettervezetben
foglaltakkal egyetért, a rendelet módosításához hozzájárulását adja Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról, a
határozat megküldésével, tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármesterét.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
7. Döntés a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések
megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című
pályázaton való részvételről
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A 2018. évi költségvetésben e pályázat keretében történő eszközbeszerzésre 4 millió
Ft-ot terveztünk, a maximálisan igényelhető 3 millió Ft figyelembevételével, amelyhez
1 millió Ft önerő áll rendelkezésre.
A következő eszközök beszerzését javasolom: fűnyíró traktor, padkahenger, ágaprító,
lombfúvó, utánfutó.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2018. (II. 21.) határozata
a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása,
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való
részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a VP619.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és
szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való részvételről” című előterjesztést és a
következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az "A
BAKONYÉRT" Egyesület (HACS) illetékességi területén működő nonprofit
szervezetek, egyházak, önkormányzatok és önkormányzati társulások
támogatását szolgáló, a „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és
szolgáltatások fejlesztése” érdekében, VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú
felhívásra, „Eplény község közösségi élettereinek fejlesztéséhez
eszközök beszerzése” címmel pályázatot nyújt be.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1. pontban hivatkozott pályázati felhívás
alapján, a maximálisan igényelhető 3 000 000 Ft támogatás és a 75%-os
támogatási intenzitás figyelembevételével, a sikeres pályázat megvalósításához,
a szükséges 1 000 000 Ft önerő a 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
3. A képviselő-testület a projekt megvalósítása során fűnyírótraktor, utánfutó,
padkahenger, lombfúvó, ágaprító eszközök beszerzését tervezi.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – a pályázati kiírás feltételei
szerint – a pályázatot nyújtsa be, sikeres pályázat esetén, a támogató okiratnak
megfelelően, az eszközök beszerzésére és elszámolására intézkedjen.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2018. március 30.
2. pontban: azonnal
3. pontban: sikeres pályázat esetén, a támogatói okiratban meghatározott
határidőig.
4. pontban: 2018. március 30., illetve folyamatosan a projektzárásig.
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8. Döntés a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények,
képzések, hálózati tevékenységek támogatása című pályázaton való
részvételről
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A 2018. évi költségvetésben 3 millió Ft-ot terveztünk települési rendezvényekre, így a
maximálisan igényelhető 500 E Ft támogatás figyelembevételével, a minimálisan
szükséges 167 E Ft önerő rendelkezésre áll.
A pályázatunkat az idei Eplényi Vigasságok koncertblokkjának a támogatásához
javasolom benyújtani.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018. (II. 21.) határozata
a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények, képzések,
hálózati tevékenységek támogatása című pályázaton való részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a VP619.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek
támogatása című pályázaton való részvételről” című előterjesztést és a következő
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az "A
BAKONYÉRT" Egyesület (HACS) illetékességi területén működő nonprofit
szervezetek és egyházak, önkormányzatok és önkormányzati társulások valamint
mikrovállalkozások támogatását szolgáló, a „Bakonyi rendezvények, képzések,
hálózati tevékenységek támogatása” érdekében, VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú
felhívásra, „XVII. Eplényi Vigasságok falunap” címmel, pályázatot nyújt be.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1. pontban hivatkozott pályázati felhívás
alapján, a maximálisan igényelhető 500 000 Ft támogatás és a 75%-os
támogatási intenzitás figyelembevételével, a sikeres pályázat megvalósításához,
a szükséges önerő a 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
3. A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott – hagyományőrző, közösségépítő
és minden korosztályt érintő, 2018. augusztus 11-én megrendezésre kerülő –
nyitott rendezvénye koncertblokkjának a támogatására nyújtja be a pályázatát.
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4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – a pályázati kiírás feltételei
szerint – a pályázatot nyújtsa be, sikeres pályázat esetén, a támogató okiratnak
megfelelően, a rendezvény lebonyolítására és elszámolására intézkedjen.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2018. március 6.
2. pontban: azonnal
3. pontban: 2018. március 6.
4. pontban: 2018. március 6., illetve folyamatosan a projektzárásig.
9. Döntés az önkormányzati belterületi utak felújításáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A Veszprémi utca, Bánya utca, Ámos-hegyi vasútsor és a Gyöngyvirág utca felújítását
pályázati pénzből, míg a Veszprémi utca 72. és Búzavirág utca között lévő, kb. 191 m
hosszúságú, összekötő makadám útszakasz aszfaltozását és a Kankalin utca felújítását
tisztán sajáterőből valósítjuk meg.
Tekintettel arra, hogy a teljes forrás már most is rendelkezésre áll a tervezett
belterületi utak felújítására, javasolom, hogy a munkálatokat az első félévben
végeztessük el.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2018. (II. 21.) határozata
az önkormányzati belterületi utak felújításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az
önkormányzati belterületi utak felújításáról” című előterjesztést és a következő döntést
hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Veszprémi
utca, Bánya utca, Ámos-hegyi vasútsor és a Gyöngyvirág utca felújítását, a
BMÖFTE/1-2/2018. számú Támogatói Okirat szerinti támogatás felhasználásával,
míg a Veszprémi utca 72. és Búzavirág utca között lévő, kb. 191 fm hosszúságú,
összekötő makadám útszakasz aszfaltozását és a Kankalin utca felújítását tisztán
sajáterőből valósítja meg.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – belterületi útfelújítások
együttesen becsült nettó értékére tekintettel – közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzésekre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a belterületi utak felújítása
és beruházása megvalósításához szükséges intézkedéseket megtegye.
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Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2018. június 30.
2. pontban: azonnal, illetve a projekt zárásáig folyamatosan
10.

Egyebek

Fiskál János polgármester:
Egyéb tájékoztatnivalóm nincs.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 53 perckor
bezárta.
K.m.f.
Az ülésen nem vettem részt, ezért a
jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem
tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése
alapján írtam alá.

Fiskál János
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:
dr. Dénes Zsuzsanna
Önkormányzati Iroda vezetője,
jegyzői főtanácsadó
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