
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

 

 
Szám: KOZP/4657-9/2013. 
 

 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

2013. október 30-i  
ülésére  

Tárgy:  Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekegyesítése 
 
Előadó: Fiskál János polgármester 

Előterjesztés tartalma: határozat 

Szavazás módja: egyszerű többség 
  

 
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:  
 dr. Dénes Zsuzsanna  
 irodavezető 
 



 - 2 - 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Eplény Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi az Eplény 83, 84, 85 és 
86 hrsz-ú ingatlan. Az Eplény helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004.(XI.11.) 
önkormányzati rendelete alapján ezek az ingatlanok az Ep - belterületen lévő 
parkerdők övezetébe tartoznak, és az Eplény 83 hrsz-ú ingatlanba történő 
összevonásra vannak kijelölve.  
 
Egyben tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Németh Ferenc és társai az Eplény 
86 hrsz-ú ingatlan elbirtoklására vonatkozóan, ügyvéden keresztül, levélben kerestek 
meg, amelyet az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolok. 
Természetesen erre a szemérmetlen lépésre az előterjesztés 2. mellékleteként csatolt 
választ küldtem, egyben azonnali hatállyal felmondtam a szívességi használatot. 
 
Annak elkerülése érdekben, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő, 
javasolom a telekegyesítési eljárás elindítását. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Eplény, 2013. október 30. 
 
         Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…….) határozata 
 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekegyesítéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok telekegyesítése” című napirend előterjesztését és a következő 
döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, – az Eplény helyi építési 

szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelete alapján az 
Ep - belterületen lévő parkerdők övezetébe tartozó – a kizárólagos 
tulajdonát képező Eplény 83, 84, 85 és 86 hrsz-ú, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanok telekegyesítését kezdeményezi, az Eplény 83 hrsz-ú 
ingatlanba történő egybeolvasztással. 
 

2. A képviselő-testület teljes körűen felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
telekegyesítési eljárást indítsa el és a szükséges intézkedéseket, 
nyilatkozatokat megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:   2. pontban: folyamatosan 
 
  
Eplény, 2013. október 30. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 
 


