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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 98/2016. (XI. 23.) határozat 4. pontja a Síaréna Kft.-vel kötött albérleti 
szerződés módosítása és a korábbi módosításokkal való egységes 
szerkezetbe foglalásáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Síaréna Kft.-vel 
kötött albérleti szerződés módosítása és a korábbi módosításokkal való egységes 
szerkezetbe foglalása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a korábbi módosításokkal 
és a garanciális elemekkel kiegészített, a Síaréna Kft.-vel (8413 Eplény, 
Veszprémi utca 66/A.) kötött egységes szerkezetbe foglalt albérleti 
szerződéstervezetet – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – 
elfogadja.  
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződéstervezetet 
véleményezésre küldje meg a Síaréna Kft.-nek. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a 
szerződéstervezettel kapcsolatosan érdemi módosító javaslat érkezik a Síaréna 
Kft.-től, úgy a szerződéstervezetet jóváhagyásra terjessze ismét a képviselő-
testület elé. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az 1. 
pontban hivatkozott szerződéstervezetet a Síaréna Kft. érdemi módosítás 
nélkül elfogadja, úgy tegye meg az intézkedéseket annak közjegyzői okiratba 
foglalására.  
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. november 30. 
 3. pontban: módosító javaslat kézhezvételét követő képviselő-testületi                          
 ülés 
            4. pontban: 2017. március 31. 
 
 - A Síaréna Kft. sajnos még nem tett érdemi nyilatkozatot az egységes szerkezetbe 
foglalt szerződéstervezettel kapcsolatban, szóbeli egyeztetés az ügyvezetővel 
többször is volt. A képviselő-testület a 46/2017. (IV. 19.) számú határozatának 3. 
pontjában emiatt kötötte ki, hogy az egyébként elfogadott új feljesztési koncepció 
engedélyezési eljárását az önkormányzat csakis az egységes szerkezetbe foglalt 
albérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalását követően indítja el. 
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2. 10/2017. (I. 25.) határozat az Eplény 270 hrsz.-ú ingatlan 
értékesítéséhez kapcsolódó hozzájárulási kérelemről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az Eplény 
270 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó hozzájárulási kérelemről” című 
előterjesztést és a következő döntést hozza: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szilárd Zoltán 8413 
Eplény, Veszprémi utca 96. szám alatti lakosnak azon kérelmét, hogy az 
önkormányzattól – a képviselő-testület 5/2000. (II. 15.) Kt. számú határozata 
és a 10/2000. (II. 15.) Kt. számú határozata alapján – vásárolt Eplény 270 
hrsz.-ú, természetben Eplény, Búzavirág u. 26. szám alatti építési telek 
tulajdoni lapjára, a tulajdoni lap III. rész 7. pontjában, 31058/2000. 03. 24. 
számon, a beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom 
az ingatlan-nyilvántartásban – pénzbeli megváltást követően – törlésre 
kerüljön, támogatja. 
 

2. A képviselő-testület, – a Búzavirág utcai telkek értékesítésekor, a korábbi 
hasonló kérelmek kapcsán hozott 9/2000. (II. 15.) Kt. számú határozata 
alapján, – az 1. pontban hivatkozott beépítési kötelezettség biztosítására 
bejegyzett elidegenítési tilalom pénzbeli megváltását 1 312 200,- Ft-ban, azaz 
Egymillió-háromszáztizenkétezer-kettőszáz forintban állapítja meg, amelyet a 
kérelmezőnek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell 
megfizetnie legkésőbb 2017. március 31-ig. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban 
meghatározott összeg befizetését követő 8 napon belül kiadja a kérelmező 
részére az elidegenítési tilalom törléséhez szükséges nyilatkozatot. 
 

4. Jelen határozat, a 2. pontban meghatározott fizetési határidő esetleges 
eredménytelensége esetén, a fizetési határidőt követő napon hatályát veszti. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. és 2. pontban: 2017. március 31. 
            3. pontban: a törlő nyilatkozat kiadására, a teljes befizetett összeg  
            számlán történő megjelenését követő 8. nap 
            4. pontban: 2017. április 1. 
 
- A beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom pénzbeli 
megváltása határidőben megtörtént, a törlő nyilatkozatot kiadtam, és ennek alapján, 
a földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban már át is vezette a törlést. 

 
3. 22/2017. (II. 22.) határozat 2. pontja a Veszprémi Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási megállapodásának módosításáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának támogatása” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási megállapodásának módosítását – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – jóváhagyja. 

 
2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást 

módosító megállapodás aláírására. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának elnökét. 
 
Felelős: 2. és 3. pont tekintetében: Fiskál János polgármester, 
Határidő: 2.pontot érintően: 2017. március 31. 
                3. pontot érintően: azonnal 
  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- A társulási megállapodást módosító megállapodás aláírása megtörtént. 
 
4. 23/2017. (II. 22.) határozat 2. pontja a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
megállapodásának módosításáról  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása 
módosításának támogatása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 

 
2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást 

módosító megállapodás aláírására. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsának elnökét. 

 
Felelős: 2. és 3. pont tekintetében: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontot érintően: 2017. március 31. 
                3. pontot érintően: azonnal 
  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
- A társulási megállapodást módosító megállapodás aláírása megtörtént. 
 
 
5. 31/2017. (III. 29.) határozat a fogorvosi alapellátás közös körzete 
székhelyének meghatározását tartalmazó megállapodás jóváhagyásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A fogorvosi 
alapellátás közös körzete székhelyének meghatározásáról szóló megállapodás 
jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Zirc Városi 
Önkormányzattal, Bakonyoszlop Községi Önkormányzattal, Dudar Község 
Önkormányzatával és Bakonynána Községi Önkormányzattal kötendő 
megállapodást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást 
aláírja. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást Zirc Városi 
Önkormányzat polgármestere részére küldje meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő:  2. pontban: azonnal 
                 3. pontban: 2017. március 31. 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselők: 

 Angyal Éva irodavezető, 
dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó 
 

- A megállapodást aláírtam, melyet Zirc Városi Önkormányzat polgármesterének 
megküldtünk. Mivel több települést érint a megállapodás, annak aláírása 
folyamatban van, amelyet a város intéz. 

 
6. 32/2017. (III. 29.) határozat 2. pontja Eplény Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11. önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról, a településképi rendelet előkészítéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, 
a településképi rendelet előkészítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazása alapján 
elkészíti a településképi arculati kézikönyvet, majd megalkotja a településképi 
rendeletet, a településképi véleményezési és a településképi bejelentési 
eljárások helyi jogintézményének megteremtése érdekében. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3/2014. (I. 15.) határozattal 

elfogadott Eplény község településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak felülvizsgálatát készítse elő és 
elfogadásra terjessze be a képviselő-testületnek.  

 



 - 6 - 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. §-a alapján tegye meg a településképi 
arculati kézikönyv elkészíttetése érdekében szükséges intézkedéseket. 

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó végrehajtási 

rendeleteknek megfelelően, intézkedjen a településképi rendelet 
megalkotásának, valamint az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. 
(XI. 11.) önkormányzati rendeletnek a településképi követelményeket 
tartalmazó rendelkezéseit hatályon kívül helyező rendeletnek az előkészítésére. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő:  1. pontban: 2017. szeptember30. 
                 2. pontban: 2017. április 26. 
  3. pontban: 2017. július 15. 
  4. pontban: 2017. szeptember 30. 
 
- A határozat 2. pontjában a képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 
3/2014. (I. 15.) határozattal elfogadott Eplény község településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak 
felülvizsgálatát készítse elő és elfogadásra terjessze be a képviselő-testületnek.  
A képviselő-testület a 2017. április 19-i rendkívüli ülésén a partnerségi egyeztetés     
szabályait felülvizsgálta és a 43/2017. (IV. 19.) határozatával új szabályozást 
fogadott el. 

  
7. 35/2017. (III. 29.) határozat Eplény község ivóvízellátó víziközmű-
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: 
 
1. 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. 

 
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 2018-2032. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervnek a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és a jóváhagyásra irányuló 
eljárásban az önkormányzat képviseletére. 
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3. Az 1. és 2. pontok szerinti megbízás (meghatalmazás) visszavonásig érvényes, 
így az elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, 
benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre is szól. 
 

4. A képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és 
szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása 
érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére 
elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat a 
BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti. 
 

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 intézkedések megtételére, a meghatalmazás és a 
megállapodás aláírására. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 5. pontban: azonnal 
 
- A döntésről a határozat megküldésével értesítettem a BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a meghatalmazást és a 
megállapodást aláírástam. 
 
8. 36/2017. (III. 29.) határozat 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 2018-2032. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervnek a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és a jóváhagyásra irányuló 
eljárásban az önkormányzat képviseletére. 
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3. Az 1. és 2. pontok szerinti megbízás (meghatalmazás) visszavonásig érvényes, 
így az elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, 
benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre is szól. 
 

4. A képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és 
szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása 
érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére 
elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat a 
BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti. 
 

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 intézkedések megtételére, a meghatalmazás és a 
megállapodás aláírására. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 5. pontban: azonnal 
 
- A döntésről a határozat megküldésével értesítettem a BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a meghatalmazást és a 
megállapodást aláírástam. 

 
9. 37/2017. (III. 29.) határozat az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
felvételi körzetének megállapításáról a 2017/2018-as évre vonatkozóan 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapítása a 2017/2018-as 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 
2017/2018-as nevelési évre Eplény község közigazgatási területére kiterjedően 
határozza meg. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy képviselő-testület döntéséről 

a határozat megküldésével tájékoztassa az óvodavezetőt, továbbá 
gondoskodjon az óvoda felvételi körzetének közzétételéről az önkormányzat 
honlapján.  

 
Felelős: 2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2017. április 4. 
  
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető  
 
- A képviselő-testület döntéséről az óvodavezetőt tájékoztattuk, az önkormányzat 

honlapján az óvoda felvételi körzetének közzététele megtörtént. 
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10. 38/2017. (III. 29.) határozat ingatlanrészekek önkormányzat részére 
történő ajándékozása elfogadásáról 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Ingatlanrészeknek 
önkormányzat részére történő ajándékozása elfogadása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nyitrai Jánosné (8200 
Veszprém, Ördögárok út 2/b. 1/6. szám alatti lakos) 23/32 arányú 
tulajdonában álló, az eplényi ingatlan-nyilvántartásban 042 helyrajzi számon 
felvett, 262 m2 alapterületű, „rét” művelési ágú, külterületi ingatlan 
ajándékként történő felajánlását – közfoglalkoztatás, szociális földprogram 
és/vagy településfejlesztés céljára – köszönettel elfogadja. 
 

2. Az ajándékozó és a megajándékozott, az 1. pontban meghatározott  
ajándékozás tárgyát képező ingatlan (tulajdoni hányad) értékét – a környék 
hasonló művelési ágú ingatlanainak átlagos piaci forgalmi értéke 
figyelembevételével – 11 300 Ft-ban, azaz Tizenegyezer-háromszáz forintban 
határozzák meg. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. 
melléklete szerinti ajándékozási szerződést aláírja és a tulajdonjog ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket, 
nyilatkozatokat megtegye. 
 

Felelős: 3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2017. április 14. 
 
- Az ajándékozási szerződést aláírtuk, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban 

történő átvezetéséhez szükséges intézkedések megtörténtek, az átvezetés 
folyamatban van. 

 
11. 39/2017. (III. 29.) határozat ingatlanrészekek önkormányzat részére 
történő ajándékozása elfogadásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Ingatlanrészeknek 
önkormányzat részére történő ajándékozása elfogadása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nyitrai Jánosné (8200 
Veszprém, Ördögárok út 2/b. 1/6. szám alatti lakos) 23/32 arányú 
tulajdonában álló, az eplényi ingatlan-nyilvántartásban 045 helyrajzi számon 
felvett, 276 m2 alapterületű, „rét” művelési ágú, külterületi ingatlan 
ajándékként történő felajánlását – közfoglalkoztatás, szociális földprogram 
és/vagy településfejlesztés céljára – köszönettel elfogadja. 
 

2. Az ajándékozó és a megajándékozott, az 1. pontban meghatározott  
ajándékozás tárgyát képező ingatlan (tulajdoni hányad) értékét – a környék 
hasonló művelési ágú ingatlanainak átlagos piaci forgalmi értéke 
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figyelembevételével – 11 900 Ft-ban, azaz Tizenegyezer-kilencszáz forintban 
határozzák meg. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. 
melléklete szerinti ajándékozási szerződést aláírja és a tulajdonjog ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket, 
nyilatkozatokat megtegye. 
 

Felelős: 3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2017. április 14. 
 
- Az ajándékozási szerződést aláírtuk, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban 

történő átvezetéséhez szükséges intézkedések megtörténtek, az átvezetés 
folyamatban van. 

 
12. 41/2017. (III. 29.) határozat a Kofa-Piacmarket Kft. kártalanítási 
igényre vonatkozó megkereséséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kofa-Piacmarket Kft. 
kártalanítási igényre vonatkozó megkeresése” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Kofa-Piacmarket Kft. 
kártalanítási igényét megalapozatlanság miatt elutasítja. 
 

2. A képviselő-testület a Kofa-Piacmarket Kft. ügyvezetője által a polgármester 
eljárását –, jogszabálysértésre történő hivatkozás és egyéb megalapozott 
bizonyíték nélkül, az ismert tényekkel ellentétesen, – „inkorrekt”-nek történő 
megnevezését, továbbá a képviselő-testület munkáját is sértő állításait és 
megjegyzéseit visszautasítja, mivel ezek az állítások valótlanok és alaptalanul 
rágalmazóak. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kofa-

Piacmarket Kft. ügyvezetőjét a határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2017. április 7. 
 
- A döntésről a Kofa-Piacmarket Kft. ügyvezetőjét a határozat megküldésével 

tájékoztattam. 
 
 

Eplény, 2017. április 20. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2017. (IV. 26.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2016. (XI. 23.) határozat 
4. pontja, a 10/2017. (I. 25.), a 22/2017. (II. 22.) határozat 2. pontja, a 23/2017. 
(II. 22.) határozat 2. pontja, a 31/2017. (III. 29.), a 32/2017. (III. 29.) határozat 2. 
pontja, a 35/2017. (III. 29.), a 36/2017. (III. 29.), a 37/2017. (III. 29.) a 38/2017. 
(III. 29.), a 39/2017. (III. 29.) és a 41/2017. (III. 29.) képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2017. április 26. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


