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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/23-9/2020. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
szeptember 3-án 16:04 órai kezdettel megtartott nyilvános 
rendkívüli üléséről 

 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János   polgármester 
   Czigler Zoltán  alpolgármester 
   Bogár Tamás  képviselő 
   Magyar János képviselő 
   Szilárd Zoltán képviselő 
    
Jelen van továbbá:  
 
Dr. Dénes Zsuzsanna  irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
Haizler Mihályné                                       jegyzőkönyvvezető  

            
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős képviselő-
testület tagjai közül 5 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Indítványt tesz a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú 
képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2020. (IX. 3.) határozata  

 
A 2020. szeptember 3-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 

  
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2. Döntés az Eplény 0213 és 0214 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe 
vonásáról  
Előadó: Fiskál János polgármester 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:   
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így a 
polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2020. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 

 
a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 

 
2. Döntés az Eplény 0213 és 0214 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe 

vonásáról  
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így a 
polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2020. (IX. 3.) 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: 
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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. 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 16 óra 07 perckor 
bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Az ülésen nem vettem részt, ezért a 
jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem 
tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése 
alapján írtam alá.  

 
 
 

Fiskál János       dr. Dancs Judit 
polgármester           jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
 

 
dr. Dénes Zsuzsanna 

irodavezető, jegyzői főtanácsadó 


