
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

 

 
Szám: EPL/12-13/2021. 
 

 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

2021. november 24-i  
ülésére  

Tárgy: A VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása, közösségi 
élettér és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való részvételről szóló 
44/2021. (X. 27.) határozat kiegészítése 

 
 
Előadó: Fiskál János polgármester 

Előterjesztés tartalma: határozat 

Szavazás módja: egyszerű többség 
          
 
Az előterjesztés törvényességi vizsgálatát végezte: 
 
  

dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető,  

jegyzői főtanácsadó  
 

  



 - 2 - 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2021. (X. 27.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy a „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 
szolgáltatások fejlesztése” érdekében, a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú felhívásra, 
„Eplény község közösségi élettereinek fejlesztéséhez eszközök beszerzése 2021” címmel 
pályázatot nyújt be, amelynek az elbírálása még folyamatban van. 
 
Előzetes információk alapján, nem elég csak a pályázati nyomtatványban megjelölni, 
hanem a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatnak is tartalmaznia 
kell az eszközök tárolási helyét, helyrajzi szám megjelöléssel, amelyet hiánypótlás 
keretében kérnek majd kiegészíteni.  
 
Ezt megelőzendően, javasolom a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések 
megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való 
részvételről szóló 44/2021. (X. 27.) határozatnak egy 5. ponttal történő kiegészítését. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
  
 
Eplény, 2021. november 16. 
 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (XI. 24.) határozata 

 
a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása, 
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való 

részvételről szóló 44/2021. (X. 27.) határozat kiegészítéséről 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú 
Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című 
pályázaton való részvételről szóló 44/2021. (X. 27.) számú határozatát az alábbi 5. 
ponttal egészíti ki: 

 
„5. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a határozat 1. és 3. pontjában meghatározott 
beszerzésre kerülő eszközök tárolási helye az önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
lévő Eplényi Napköziotthonos Óvoda pinceszintjén lévő raktár- és tároló helyiségek 8413 
Eplény, Veszprémi utca 62. (helyrajzi száma: Eplény 79).” 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 5. pontban: az eszközök beszerzésétől folyamatosan 
  
       
Eplény, 2021. november 24. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  jegyző 

 


