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1. 16/2022. (II. 23.) határozat az önkormányzat közigazgatási területén 
található, Olaszfalu Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan 
tulajdonjogának megszerzéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés az 
önkormányzat közigazgatási területén található, Olaszfalu Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről” című előterjesztést, 
és a következő döntést hozza: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
108. § (5) bekezdésének megfelelően – nyilatkozik, hogy Olaszfalu Község 
Önkormányzatától átvenni szándékozott, az Eplény külterület 177 hrsz.-ú, 381 
m2 térmértékű, 0.00 Ak, kivett, közút megnevezésű ingatlan az Mötv. 13. § (1) 
bekezdés 2. pontja szerinti településüzemeltetés, ezen belül a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása közfeladat ellátását fogja szolgálni. 

2. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat az 1. pontban 
megjelölt ingatlan tulajdonjogát megszerezze, és a határozat 1. mellékletét 
képező tulajdonjog átruházásról szóló szerződést jóváhagyja. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2022. március 31. 

 

- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént, az ingatlan 
tulajdonjoga átvezetésre került. 

 

 

2. 20/2022. (III. 30.) határozat Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi 
közbeszerzési tervéről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény 
Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 

 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi 
összesített közbeszerzési tervét, a határozat 1. mellékletében 
meghatározottak szerint, elfogadja. Amennyiben az év folyamán új 
közbeszerzési igény merülne fel, a közbeszerzési terv módosításáról döntést 
kell hozni. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi közbeszerzési 
tervnek – a hatályos jogszabályoknak megfelelő, – közzétételéről 
gondoskodjon. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester  
Határidő:  1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2022. december 31-ig 

2. pontban: 2022. március 31. 



 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető 
 

- A határozatban foglaltak végrehajtása abban az értelemben megtörtént, hogy a 
nemleges közbeszerzési tervet, a jogszabály szerint az EKR felületre nem kell 
feltölteni, így csak az önkormányzat honlapján lett közzé téve. 

 

Eplény, 2022. április 17.  
 
 
         Fiskál János 
 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (IV.27.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2022. (II. 23.) és a 20/2022. 
(III. 30.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 
 
 
 
Eplény, 2022. április 27. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 
 


