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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/57 - 2/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
február 17-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános 
rendkívüli üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház 
 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Majer Ferenc képviselő 
   Fiskál József  képviselő 
   Bogár Tamás képviselő 
    
Jelen van továbbá:  dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából 
     Haizler Mihályné általános ügyintéző 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai 
közül 5 képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. 
 
Napirend előtt Fiskál József a Vagyonellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatást ad a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. 
 
Fiskál József képviselő, bizottsági elnök tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 
a tagjai határidőre teljesítették vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket, így a 
továbbiakban mindenki gyakorolhatja a polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői 
jogait. 
A képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a meghívóban foglaltak szerint a napirend elfogadására. 
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A napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés nem volt, 
az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2014. (II. 17.) határozata 

 
a 2014. február 17-i nyilvános rendkívüli ülése napirendjének 

meghatározásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. február 17-i nyilvános 
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg. 
 
NAPIREND: 

 
1. Eplény község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 

részleges módosításával kapcsolatos vélemények ismertetése és 
elfogadása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 

részleges módosításával kapcsolatos vélemények ismertetése és 
elfogadása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2014. (II. 18.) határozata 

 
Eplény község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges 

módosításával kapcsolatos vélemények ismertetéséről és elfogadásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község 
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával 
kapcsolatos vélemények ismertetése és elfogadása” című előterjesztést és a 
következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény község helyi 
építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával 
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kapcsolatos egyszerűsített egyeztetési eljárásban beérkezett – az 1. 
mellékletben összefoglalt – véleményeket megismerte. A vélemények 
mindegyike kifogást nem emelő, a határidőben nem nyilatkozó államigazgatási 
szerveket és partnereket pedig egyetértőnek kell tekinteni.  
Az állami főépítész – egyébként kifogást nem emelő – észrevételeit elfogadja 
és ezek figyelembevételével összeállított dokumentációra kéri meg az 
elfogadás előtti záró véleményt. 
 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a záró véleményezési 
dokumentációt a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal Állami Főépítészi Irodának küldje meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: azonnal 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17:35 órakor bezárom.  
 
 

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: 

 
Haizler Mihályné 

általános ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
 


