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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Mint ismert, még 2010-ben elvégeztük az IKSZT épületének felújítását és részbeni 
korszerűsítését. Akkor részben forrás hiány miatt, részben pedig technológiai okok 
miatt a Könyvtár és a Művelődési Ház főbejárati része előtti kb. 280 m2 terület 
térburkolása elmaradt. 
A közműépítéseknek köszönhetően, ez a terület jelentős után tömörödésnek volt 
kitéve. A megsüllyedések már megszűntek, így elérkezett az ideje annak, hogy a 
felújított épület körül a megközelíthetőséget is korszerűsítsük, a csapadékvíz 
megfelelő elvezetésének megoldásával együtt. 
 
Előzetes műszaki becslés (1. melléklet: árazatlan költségvetés) alapján kb. 6 millió Ft-
ból megoldható lesz a térkövezés, a csapadékvíz-elvezetés és a támfal egy részének 
átalakítása, a könnyebb megközelíthetőség érdekében. 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a tervezetthez képest kedvezőbb 
ingatlanértékesítésből származó többletbevétel terhére a nevezett munkálatokat 
végeztessük el. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
Eplény, 2016. június 6. 
 
 
 Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (VI. 8.) határozata  

 
 az IKSZT épülete körüli terület térburkolásáról és a csapadékvíz 

elvezetéséről 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés az IKSZT 
épülete körüli terület térburkolásáról és a csapadékvíz elvezetéséről” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár és a Művelődési 

Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolását, csapadékvíz 
elvezetését és a támfal egy részének átalakítását határozza el. 
 

2. A képviselő-testület az ingatlanértékesítésből származó többletbevételéből 6 
millió Ft, azaz Hatmillió forint keretösszeget különít el, az 1. pontban 
meghatározott célra, a 2016. évi költségvetésében. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott 
keretösszeg 2016. évi költségvetésben történő elkülönítésére vonatkozó 
módosítást, a soron következő ülésre, terjessze be. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. mellékletét 
képező árazatlan költségvetésre, a határozat 2. melléklete szerinti felhívás 
megküldésével, kérjen legalább három árajánlatot és azokat, a soron 
következő ülésre, terjessze be. 
 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 3. és 4. pontban: 2016. június 29. 
 
  
Eplény, 2016. június 8. 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 


