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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/22/5/2018. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 
30-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Majer Ferenc képviselő 
   Fiskál József képviselő 
    
Jelen van továbbá:  
 
Dr. Dénes Zsuzsanna                      irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
Haizler Mihályné                               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 

34/2018. (V. 30.) határozata    
  

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2018. (III. 28.), a 
32/2018. (IV. 25.) és a 33/2018. (IV. 25.) 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 
35/2018. (V. 30.) határozata  

 
A 2018. május 30-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 

NAPIRENDEK: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 2017. évi 
munkájáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

3. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2017. évi munkájáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

4. Átfogó értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységéről 
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 
 

5. XVII. Eplényi Vigasságok programjának elfogadása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

6. Ingatlan önkormányzat részére történő ajándékozásának az 
elfogadása   
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
7. Tájékoztató az EU-s támogatással megvalósuló projektek 

végrehajtásáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

8. Egyebek 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester:  
 
Néhány tétel módosításáról, átcsoportosításáról van szó az előterjesztésben. Ami 
jelentősebb belőle az a sípályához kapcsolódó kb. 4 millió forintos erdővédelmi járulék. 
De, mivel ez a Síarénához kapcsolódik, így ők ezt az összeget átutalták nekünk, mi 
pedig továbbutaltuk.  
Polgármesteri döntés keretében van egy balettszőnyegre vonatkozó átcsoportosítás. 
370 ezer forint, amely a települési rendezvényektől kerül átcsoportosításra. Valójában 
ezzel a színpad kiváltását oldjuk meg. Kb. 2,5 év alatt meg is térül az ára, mivel így a 
rendezvényeken nem kell színpadot bérelnünk, hanem csak fedést.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 
6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete 

 
a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 2017. évi 

munkájáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
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 
36/2018. (V. 30.) határozata 

 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi tevékenységéről 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi tevékenységéről” című 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:  
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

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

tájékoztassa. 
 
Felelős:  dr. Mohos Gábor jegyző  
Határidő:  2018. május 31. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
 
3. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás 2017. évi munkájáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Szeretném kiemelni, nagyon örülünk, hogy a Veszprémi Családsegítőhöz tartozunk. Az 
ottani kollégákkal rendkívül jó a munkakapcsolat. Segítségük és hozzáállásuk 
dicséretreméltó.  
 
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 
37/2018. (V. 30.) határozata 

 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulás 2017. évi tevékenységéről 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2017. évi 
tevékenységéről” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

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

tájékoztassa. 
 
Felelős:  dr. Mohos Gábor jegyző  
Határidő:  2018. május 31. 
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
 
4. Átfogó értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 
 

Fiskál János polgármester: 
 
Kiemelni annyit szeretnék, hogy sajnos az utóbbi években a lakosság száma csökkent 
az elhalálozások miatt. A gyerekszületések száma pedig kevesebb volt. De most úgy 
tűnik, ebben az évben valami változás van, mert jelen pillanatban 5 kismama is van a 
faluban, és gyerekek is születtek, beköltözők is vannak. Szerencsére nem kellett 
védelembe venni senkit, olyan esemény nem történt, amely a családokat bármilyen 
módom megbontotta volna. Reméljük, hogy visszaáll a régi rend és ismét elkezd a 
lakosságszám emelkedni.  
 
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 
38/2018. (V. 30.) határozata  

 
az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelésről 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Átfogó értékelés 
az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának. 
 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: a 2. pontban: 2018. május 31. 
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

irodavezető 
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5. XVII. Eplényi Vigasságok programjának elfogadása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Pontosításra kerültek a délutáni programok. A pályázat nyújtotta keretek között 
tudtunk mozogni. Az írásos anyagban szereplő civil szervezetek aktívan is vállalták az 
együttműködést ugyanúgy, ahogy a korábbi években is.  
Az első határozati javaslat a vigasságok programjának elfogadásáról szól.  
 
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 
39/2018. (V. 30.) határozata 

 
XVII. Eplényi Vigasságok programjának elfogadásáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XVII. Eplényi 
Vigasságok programjának elfogadása” című napirend előterjesztését és a következő 
döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 26/2018. (III. 28.) 

határozatában foglaltaknak megfelelően – megerősíti azon szándékát, hogy 2018. 
augusztus 11-én megrendezésre kerülő XVII. Eplényi Vigasságok nyitott falunapi 
rendezvényt megvalósítja, amelyhez a fedezetet a 2018. évi költségvetésről szóló 
3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendeletben biztosítja. 

 
2.  A képviselő-testület az előterjesztés 1. melléklete szerinti programtervet elfogadja. 
 
3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2. pontban hivatkozott 

programtervnek megfelelően, – a helyi civilszervezetek együttműködésével, – a 
XVII. Eplényi Vigasságok nyitott falunapi rendezvény programjának megvalósítása 
érdekében, a további intézkedéseket megtegye. 

  
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. pont esetében: 2018. augusztus 11. 
 3. pont esetében: 2018. augusztus 11., illetve folyamatosan a program 
 lezárásáig 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A második határozati javaslat a 20/2018. (II. 21.) határozat kiegészítéséről szól, itt 
már meg van jelölve a helyszín pontos címe és a helyrajzi szám.  
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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 

40/2018. (V. 30.) határozata 
 

a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények, képzések, 
hálózati tevékenységek támogatása című pályázaton való részvételről szóló 

20/2018. (II. 21.) számú határozata kiegészítéséről 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú 
Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című pályázaton 
való részvételről szóló 20/2018. (II. 21.) határozatát az alábbi 5. ponttal egészíti ki: 
 
„5. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a határozat 1. és 3. pontjában meghatározott 
XVII. Eplényi Vigasságok falunap nyitott rendezvénye koncertblokkjának a 
megvalósítási helyszíne 8413 Eplény, Veszprémi utca 68. (helyrajzi száma: Eplény 97) 
közösségi tér szabadtéri színpada. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 5. pontban: 2018. augusztus 11.” 
 
 
6. Ingatlan önkormányzat részére történő ajándékozásának az 

elfogadása   

Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Ez a határozati javaslat a harangkertről szól, melyet annak idején a volt iskolával 
együtt úgy adtunk el, hogy a rendezési tervmódosítás és telekalakítás után visszakerül 
az önkormányzat tulajdonába. Ennek a térítésmentes visszaadási lehetőségnek a 
technikai megoldása az ajándékozás.  
 
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 
41/2018. (V. 30.) határozata 

 
Ingatlan önkormányzat részére történő ajándékozásának az elfogadásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Ingatlan 
önkormányzat részére történő ajándékozásának az elfogadása” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Imre Gyula László 
(Eplény, Veszprémi utca 19. szám alatti lakos) és Imréné dr. Berényi Andrea 
Ágnes (születési neve: dr. Berényi Andrea Ágnes, 1112 Budapest, Törökbálinti 
út 14. szám alatti lakos) mint ajándékozók (továbbiakban: Ajándékozók) – 1/2-
1/2 arányban – a tulajdonában álló, az eplényi ingatlan-nyilvántartásban Eplény 
20/1 helyrajzi számon felvett, 60 m2 alapterületű, „kivett, emlékmű” 
megnevezésű, belterületi ingatlan ajándékként történő felajánlását  köszönettel 
elfogadja. 
 

2. Az ajándékozó és a megajándékozott, az 1. pontban meghatározott, az 
ajándékozás tárgyát képező ingatlan (tulajdoni hányad) becsült értékét 2 300 
000 Ft-ban, azaz Kettőmillió-háromszázezer forintban határozzák meg. 
 

3. A képviselő-testület – egy korábbi, 81/2007. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
alapján, 2007. december 28-án kötött megállapodás 7. pontjára is tekintettel – 
a jelen határozat 1. melléklete szerinti ajándékozási szerződést jóváhagyja, 
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonjog ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket, 
nyilatkozatokat megtegye. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonjogának 
az átvezetését követően, intézkedjen az Eplény 20/1 helyrajzi számon felvett, 
60 m2 alapterületű, „kivett, emlékmű” megnevezésű ingatlannak, az 
önkormányzat vagyonleltárában, a törzsvagyon közötti nyilvántartásba vételére. 
 

Felelős: 3-4. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2018. június 15. 
  4. pontban: tulajdonjog átvezetését követően azonnal 

 

7. Tájékoztató az EU-s támogatással megvalósuló projektek 
végrehajtásáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 

Fiskál János polgármester: 
 
Az önkormányzat, a fejlesztési- és egyéb programjainak a megvalósítása érdekében, 
minden lehetőséget megragadva, – a korábbi és az utóbbi években is – több 
pályázaton is indult, amelyekről rendszeresen tájékoztatást adtam. Az előző pályázati 
ciklusban benyújtott pályázatok közül még három projekt van, amelyekkel 
kapcsolatban 5-5 éves projektfenntartási kötelezettségünk van. Ezek a következő 
pályázatok: 

 Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott „Egészségre nevelő és szemléletformáló 



9 

 

életmód programok Eplény Községben” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-
0772 jelű pályázatunkkal 9 730 000 Ft összegű támogatást nyertünk. A 
pályázat végrehajtása 2013. szeptemberben indult és 2014. október végén 
fejeződött be. A programok végrehajtása a tervezetteknek megfelelő ütemben 
történt. A helyszíni ellenőrzés is mindent rendben és szabályszerűnek talált.  
A záró kifizetési kérelemmel együtt, összesen 7 db kifizetési kérelmet 
nyújtottunk be, amelyek alapján 9 725 892 Ft támogatás került kiutalásra. Az 
utolsó támogatási részlet kiutalása 2015. április 15-én történt meg. A záró 
beszámoló és az elszámolás elfogadásáról az értesítést, K-2016-TÁMOP-6.1.2-
11/1.-0382414/307 számon, csak 2016. március 9-én (!) tették fel a pályázati 
tájékoztató felületre.  
A projektfenntartási kötelezettség 2020. április 15-ig tart. Az első 
projektfenntartási jelentést határidőben beküldtem és azt, K-2016-TÁMOP-
6.1.2-11/1-2012-0772-1030797/0 számon, 2016. április 30-án érkeztették.  
A második projektfenntartási jelentést szintén határidőben beküldtem és azt, K-
2017-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-1201319/0 számon, 2017. április 21-én 
érkeztették, de a mai napig nem reagáltak rá. 
A harmadik projektfenntartási jelentést szintén határidőben beküldtem és azt, 
K-2017-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-1347176/0 számon, 2018. április 23-án 
érkeztették, de a mai napig szintén nem válaszoltak rá. 
 

 Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 
rendszeréhez, az Építő közösségek'' - B) A korszerű, többfunkciós 
(multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, 
együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése célterületre 
benyújtott, „Közösség építés az eplényi IKSZT-ben” című, TÁMOP-3.2.3.B-
12/1-2013-0106 jelű pályázatunkkal 4 998 229 Ft összegű támogatást 
nyertünk. A programok végrehajtása a tervezetteknek megfelelő ütemben 
történt. A helyszíni ellenőrzés is mindent rendben és szabályszerűnek talált.  
A záró kifizetési kérelemmel együtt, összesen 8 db kifizetési kérelmet 
nyújtottunk be, amelyek alapján 4 988 192 Ft támogatás került kiutalásra. Az 
utolsó támogatási részlet kiutalása 2015. március 24-én történt meg. A záró 
beszámoló és elszámolás elfogadásáról az értesítést, K-2015-TÁMOP-3.2.3.B-
12/1-2013-0106-0236583/307 számon, 2015. június 15-én megkaptuk. 
A projektfenntartási kötelezettség 2020. január 21-ig tart. Az első 
projektfenntartási jelentést határidőben megküldtük, és azt, K-2016-TÁMOP-
3.2.3.B-12/1.-0371603/307 számon, 2016. február 15-én el is fogadták.  
A második projektfenntartási jelentést is határidőben megküldtük, és azt, K-
2017-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-1182799/0 számon, 2017. január 23-án 
érkeztették, amelyet 2018. február 9-én elfogadták. 
A harmadik projektfenntartási jelentést is határidőben megküldtük, és azt, K-
2017-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-1311433/0 számon, 2018. január 23-án 
érkeztették, és 2018. február 9-én elfogadásra is került. 
 

 Az EMVA: a falumegújításra- és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásokról szóló 102/2012. (X. 
1.) VM rendelet szerint, – „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, 
bővítése” projekt címmel – az Eplény 0219 hrsz-ú, temető megnevezésű 
ingatlanon lévő ravatalozó és kerítés felújítására, bővítésére, valamint a 
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temetőn belül, a bejárattól a ravatalozóig vezető út térburkolására nyertünk 
100%-os nettófinanszírozású támogatás 20 967 322,- Ft értékben.  
A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást 2014. május 8-án folytattuk le. A 
fenntartási időszakban a kötelező monitoring jelentésnek mindig eleget tettünk. 
 

 A KEOP-2.2.2/A/09-2009-0002 azonosítószámú „Üzemelő sérülékeny 
vízbázisok védelme a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatási területén” tárgyú 
már 2011-ben 131 154 837 Ft támogatással megvalósult beruházás fenntartási 
időszakának a projekt lezárásáról K-2018-KEOP-2.2.3/A/09.-0164568/308 
számú, 2018. január 17-én kelt, levélben küldött értesítést a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. 

 
Jelenleg három 100% támogatási intenzitású EU-támogatott pályázatunk van 
benyújtva, amelyek elbírálása még folyamatban van: 

 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései c. felhívására benyújtott, EFOP-4.1.7-16-2017-
00053 azonosítószámú pályázat (15 753 847 Ft). 
 

 A VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú „Bakonyi települések megújítása, közösségi 
élettér és szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra benyújtott „Eplény község 
közösségi élettereinek fejlesztéséhez eszközök beszerzése” című projekt 
keretében az önkormányzat által beszerzett eszközökkel sportlétesítmények 
karbantartása, fenntartása pályázat (2 951 017 Ft). 
 

 A VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú „Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati 
tevékenységek támogatása” című felhívásra benyújtott XVII. Eplényi 
Vigasságok falunap pályázat (500 000 Ft). 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató szíves tudomásulvételére. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja tudomásul vette a tájékoztatót. 

 

8. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A belterületi utak felújítása elkészült, a műszaki átadás-átvétel május 25-én sikeresen 
lezajlott.  
A holnapi napon lesz meg a műszaki átadás-átvétele az orvosi rendelő, óvoda 
felújításának is. Elkészült a ravatalozó részleges fejújítása és festése is. 
A 82-es főút árokburkolási munkáival – bár nem az önkormányzat beruházása – 
részben elkészültek már. Legalábbis azzal, amit eredetileg elterveztek, illetve néhány 
mederelem még megmaradt, így egy kisebb szakaszon még dolgozni fognak.  
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 55 perckor 
bezárta. 
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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      dr. Mohos Gábor  
polgármester          jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
 
 

Dr. Dénes Zsuzsanna                         
irodavezető, jegyzői főtanácsadó 


