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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakat 
figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a döntést a polgármester hozhatja meg. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 50/2020. (IX. 03.) határozata az Eplény 0213 és 0214 hrsz.-ú ingatlanok 

belterületbe vonásáról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Eplény 0213 és 0214 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról” című előterjesztést 
és a következő döntést hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény 0213 és 0214 

hrsz.-ú külterületi ingatlanokat belterületbe vonja, az alábbi belterületi 
ingatlanok kialakulását hagyja jóvá: 
a) az Eplény 0213 hrsz.-ú, 16 m2 térmértékű, kivett kálvária ingatlan-

nyilvántartási megnevezésű külterületi ingatlanból belterület 503 hrsz.-ú, 
16 m2 térmértékű, kivett kálvária ingatlan-nyilvántartási megnevezésű 
ingatlan, 

b) az Eplény 0214 hrsz.-ú, 1146 m2 térmértékű, az a) alrészletében 400 m2, 
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, a b) alrészletében pedig 746 m2, 
1.69 AK, rét ingatlan-nyilvántartási megnevezésű külterületi ingatlanból 
belterület 504 hrsz.-ú, 1146 m2 térmértékű, kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában 
megjelölt ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos intézkedések 
kezdeményezésére. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld végleges más célú 
hasznosításának engedélyezéséről szóló végleges döntésnek, továbbá az 
ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajznak a kézhezvételét követő 
15 napon belül. 

 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént. A változásokat az 
ingatlan-nyilvántartásban átvezették. 
 
 

2. 57/2020. (IX. 30.) határozataa Síaréna Kft. fejlesztési tervéről 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Síaréna Kft. 
fejlesztési terve” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
  
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Síaréna Kft.-nek a 2020. 

szeptember 28-án, e-mailen, megküldött „Síaréna Kft. négyévszakos 
fejlesztési tervei a 2021-es évre” című kérelmét, mint koncepciót támogatja. 
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2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos 
megállapodásoknak megfelelő tartalommal és mellékletekkel kiegészített 
2021. évi fejlesztési terv alapján, a tulajdonosi, a vagyonkezelői és a 
szakkezelői hozzájárulások beszerzését elindítsa. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 2. pontban 
foglaltakra vonatkozóan, a szükséges intézkedéseket tegye meg, és annak 
eredményéről legkésőbb a 2021. januári képviselő-testületi ülésen számoljon 
be. 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Síaréna Kft.-t, 
a határozat megküldésével, értesítse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a hatályos megállapodásoknak megfelelő tartalommal és 
mellékletekkel kiegészített 2021. évi fejlesztési terv átvételét követő 15 napon belül 

 3. pontban: 2021. januári képviselő-testületi ülés  
   4. pontban: 2020. október 5. 
 
- A hatályos megállapodásoknak megfelelő tartalommal és mellékletekkel kiegészített 
2021. évi fejlesztési tervet a síaréna még nem adta át. 
 
 
3. 66/2020. (X. 28.) határozata Bánya utcai telekhatár-rendezéssel 

kapcsolatosban 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Telekhatár-
rendezéssel kapcsolatos döntés” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Eplény helyi építési 

szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendeletével 
összhangban – az Eplény 235 hrsz.-ú Bánya utca és az Eplény 222 hrsz.-ú 
magántulajdonú ingatlannak, a zsákutcában történő megfordulási lehetőség 
kialakítása céljából, a telekhatár-rendezésre vonatkozó kezdeményezést 
jóváhagyja.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
telekhatár-rendezésre vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetéshez szükséges változási vázrajzok elkészítéséhez az intézkedéseket 
megtegye. 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt változási 
vázrajzok elkészültét követően, a telekhatár-rendezésre vonatkozó 
megállapodást, jóváhagyásra, terjessze a képviselő-testület elé. 

4. A képviselő-testület a fedezetet a változási vázrajzok elkészítéséhez a „Város 
és községgazdálkodási feladatok” dologi költségek terhére, míg az ingatlanrész 
megvásárlására a költségvetés „Felhalmozási célú tartaléka” terhére biztosítja.  

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4. pont szerint szükséges 
előirányzat módosításra, a soron következő költségvetés módosítás alkalmával 
intézkedjen. 
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Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2020. november 30.; 

 3. pontban: a vázrajz elkészülte utáni képviselő-testületi ülés időpontja; 
 4. pontban: azonnal, illetve a soron következő költségvetés módosítás időpontja; 
 5. pontban: a soron következő költségvetés módosítás időpontja.  
 
– A 4. és 5. pontban foglaltak végrehajtása megtörtént, a 3. pontban foglaltak 
előkészítésére az intézkedést megtettem, de a megállapodás véglegesítéséhez 
szükséges, a földhivatal által záradékolt vázrajzot még nem kaptam meg. 
 
 
5. 73/2020. (XII. 16.) határozata Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 2021. I. félévi munkatervének elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. I. félévi 

munkatervét – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervet, 

a napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak, küldje 
meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2020. december 23. 

 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént. 
 
 
Eplény, 2020. december 15.  
 
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021. (I. 27.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 50/2020. (IX. 03.); a 
57/2020. (IX. 30.); a 66/2020. (X. 28.); a 73/2020. (XII. 16.) számú képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2021. január 27. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 


