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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/12-9/2021 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. 
szeptember 29-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános 
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. 
 
Napirend előtt jelentést ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
32/2021. (IX. 29.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2020. (IX. 30.); a 
27/2021. (VI. 30.); a 28/2021. (VI. 30.); a 29/2021. (VI. 30.) és a 31/2021. (VIII. 04.) 
számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
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Fiskál János polgármester: 
 
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 
33/2021. (IX.29.) határozata    

  
A 2021. szeptember 29-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 

  
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi 

költségvetésről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete 
módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
2. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
3. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
4. Az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről 

szóló önkormányzati rendelet tervezetének a véleményezése  
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
5. Az Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvoda 

óvodavezetőjének a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervi 
javaslata véleményezése  
Előadó: Klausz Éva óvodavezető 

 
6. Döntés a 2022. augusztus 6-ra tervezett XXI. Eplényi Vigasságok 

falunapi rendezvényről 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
7. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 

véleményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
8. Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
9. Egyebek 

Előadó: Fiskál János polgármester 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi 

költségvetésről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete 
módosítása 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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-testülete  
10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 

 
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 

2. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így az alpolgármester 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 

11/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális célú tűzifa támogatásról 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 

 
 
3. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester:  
 
Javaslatot tesz négy rendelet újra alkotására. Az előterjesztésben részletesen leírta, 
hogy miért van szükség erre. Elmondja, hogy alapvető, „drasztikus” változás nincs 
ezekben a rendeletekben, a korábbi jogalkalmazáshoz képest. Egyetlen kivétel a 
köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet, amely pontosabban meghatározza a 
polgármester intézkedési jogkörét.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 
12/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

 
a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 

 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

 
a köztisztaság fenntartásáról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete 
 

a közösségi együttélés alapvető szabályáról, a mulasztás esetén 
kiszabható közigazgatási bírságról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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  
15/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete  

 
Eplény község címerének, zászlójának és a település nevének 

használatáról 
 

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
4. Az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről 

szóló önkormányzati rendelet tervezetének a véleményezése  
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Elmondja, hogy itt még csak véleményezésről van szó, mivel környezetvédelmet is 
érint a rendelet. El kell küldeni még hatósági véleményezésre és állásfoglalást kell kérni 
a megyei önkormányzattól.  
 
Szilárd Zoltán képviselő: 
 
Megkérdezi, hogy ebben a rendeletben nem kell-e definiálni a hulladék fogalmát? 
 
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó: 
 
Válaszában elmondja, hogy a hulladékról szóló törvény meghatározza, így ebben a 
keretben kell a rendeletben is figyelembe venni a hulladék fogalmát. 
 
Fiskál János polgármester:  
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Elmondja még, hogy maga a rendelet, ha alkalmazható, működik, az nagyon jó lenne. 
Szerencsére Eplény nem küzd ilyen problémával – régebben persze itt is volt nagyon 
sok illegális hulladék, főleg az erdőterületeken – de az évek során felszámolták és 
odafigyelnek, hogy ne alakuljon ki újra.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 
34/2021. (IX. 29.) határozata 

 
az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló 

önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az elhagyott hulladék 
felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet 
tervezetének a véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a határozati javaslat 1. 

mellékletét képező rendelettervezetben foglaltakkal. 
 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

rendelettervezetet küldje meg véleményezésre az illetékes környezetvédelmi 
igazgatási szervnek, és állásfoglalás kérése céljából a Veszprém megyei 
Önkormányzatnak. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pont: 2021. október 1. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

Kovács Zoltán Városüzemeltetési Iroda vezetője 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
5. Az Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvoda 

óvodavezetőjének a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervi 
javaslata véleményezése  
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott 
el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
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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 
35/2021. (IX. 29.) határozata 

 
az Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvoda óvodavezetőjének 

a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervi javaslata 
véleményezéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplény Községi 
Önkormányzat által fenntartott óvoda óvodavezetőjének a 2021/2022. nevelési évre 
vonatkozó munkatervi javaslata véleményezése” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2021/2022. nevelési évre készített – a 
határozati javaslat 1. mellékletét képező – munkatervi javaslatban foglaltakkal. 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről, a határozat megküldésével, értesítse az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
vezetőjét. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2021. október 12.  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
6. Döntés a 2022. augusztus 6-ra tervezett XXI. Eplényi Vigasságok 

falunapi rendezvényről 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Fiskál János polgármester:  
 
Elmondja, hogy ez a napirendi pont kissé rendhagyó, ez előterjesztésben leírta az okát 
is. Annyit tenne még hozzá, hogy az a javaslat hangzott el a fiatalok részéről, hogy 
jobban szeretnék, ha szólóénekesek helyett inkább együttesek lépnének fel, mert azok 
jobb hangulatot tudnak teremteni. Ezért, hogy megfelelő áron színvonalas fellépők 
legyenek, időben kell lépni. Ez az egyik ok, a másik ok pedig, hogy hiába szokták 
közzétenni a javaslatkérést a fellépőkre, egyetlen egy javaslat sem érkezett.  
 
Czigler Zoltán alpolgármester:  
 
Kérdezi, hogy a dátum kiválasztásánál vizsgálták-e, hogy a közelben milyen programok 
vannak azon a napon? 
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Fiskál János polgármester:  
 
Válaszában elmondta, hogy soha nem szokták vizsgálni és nincs is szándék rá a 
jövőben sem. Amikor az elsőt rendezték, másnak nem volt a kistérségben rendezvénye 
ekkor. Az Eplényi Vigasságok 21 éve mindig ebben az időszakban szokott lenni, 
augusztus 12-én, vagy ha nem szombatra esik, akkor a megelőző szombat, ezen nem 
kívánnak változtatni.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 

36/2021. (IX. 29.) határozata 
 

a 2022. augusztus 6-i XXI. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényről  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 2022. 
augusztus 6-ra tervezett XXI. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényről” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi XXI. Eplényi 

Vigasságok falunapi rendezvényt, a határozat 1. melléklete szerinti programmal, 
2022. augusztus 6-án, megrendezi. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott program 
megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet – 2500 E Ft-ot, azaz Kettőmillió-
ötszázezer forintot – a 2022. évi költségvetésbe tervezze be. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a XXI. Eplényi Vigasságok 
falunapi rendezvény megszervezéséhez, lebonyolításához szükséges további 
intézkedéseket megtegye. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2022. évi költségvetés beterjesztésének időpontjáig 

   3. pontban: 2022. augusztus 6-ig folyamatosan 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 

7. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 
véleményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 
37/2021. (IX. 29.) határozata 

 
az Eplény község közigazgatási területén működő, kötelező felvételt 

biztosító általános iskola felvételi körzetének véleményezéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelező felvételt 
biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése” című előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a határozat 1. 

melléklete szerinti Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek tervezetével. 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Eplény 

községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek 
között hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek nincs. 
 

3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Veszprém Tankerületi Központ 
igazgatóját.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  a 3. pont vonatkozásában: 2021. október 15.  
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  
 Lehoczki Monika irodavezető  
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
8. Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi 
tapasztalatai az alábbiak: 
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Az önkormányzat és intézménye az első félévben (finanszírozási bevételek nélkül) 46 
894 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 51,1%-a. A teljesítési 
mutatón belül, a különböző bevételfajták eltérően alakultak. 
A működési célú támogatások, államháztartáson belülről előirányzatból, a helyi 
önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó 
támogatása 52%-ra teljesült. Az egyéb működési célú támogatások, ami a folyósított 
közfoglalkoztatás támogatását tartalmazza, 44,5%-ra teljesült. A viszonylag alacsony 
teljesítést az indokolja, hogy az előirányzat tartalmazza a nyári diákmunka és a szociális 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatások összegét, melynek folyósítása 
várhatóan a második félévben valósul meg. 
A közhatalmi bevételek, az eredetileg tervezetthez képest már az első félévben 87,4%-
a realizálódott, melyet a magas iparűzési adó bevétel teljesülésének köszönhetünk. A 
vártnál magasabb teljesítést az önkormányzat COVID 19 gazdasági hatásai miatt 
kialakult óvatos tervezési elve indokolja. 
Az önkormányzat működési bevételei 49,6%-ban teljesültek, melynek jelentős része a 
Síaréna Kft. által fizetett bérleti díj, valamint az út- és tóhasználati díj, illetve 
hozamkiesés díj ellentételezés időarányos teljesítéséből adódik. Az intézmény 
működési bevételei 114 E Ft-ra teljesültek, mely az óvoda térítési díj bevételéből 
származik. 
A felhalmozási bevételként tervezett 3 db telek értékesítéséhez képest, az első félévben 
egy valósult meg, melynek az első részlete került kiegyenlítésre. 
A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2020. évi költségvetési maradvány 
igénybevételét mutatja. 
Az önkormányzat és intézménye kiadása az első félévben (finanszírozási kiadások 
nélkül) 44 836 E Ft volt, mely a módosított előirányzat 31,9%-a.  
A működési kiadások alakulása a tartalékok nélkül 44,7%-os, a felhalmozási kiadásoké 
8,2%-os. 
Az önkormányzat (6. melléklet) személyi jellegű kiadásainak (38,9%), a munkaadót 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (37,5%) és a dologi kiadások (51,3%) 
teljesítése arányosnak mondható. Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda (5. melléklet) 
működésével összefüggő kiadások (46%) időarányosan teljesültek, a személyi 
juttatások 48,2%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
46,4%-os, a dologi kiadások 37,9%-os. A beruházási kiadások várhatóan a második 
félévben valósulnak meg. 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai 10%-ra teljesültek. A támogatott ellátások, várhatóan, 
a második félévben kerülnek kifizetésre. 
Az egyéb működési célú kiadások 27,8%-os, mely az előző évi költségvetési 
támogatások elszámolásából eredő visszafizetést és a kötelező önkormányzati 
feladatokat (központi orvosi ügyeletet, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat) 
ellátó társulásoknak és az eplényi civil szervezeteknek tervezett támogatások 
időarányos részét tartalmazza. 
Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásainak alakulását a 7. és a 8. 
mellékletben mutatjuk be feladatonként. A beruházások közül kisebb beruházások 
valósultak meg az első félévben, a további beruházások, eszközbeszerzések és 
felújítások a második félévben teljesülnek.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2021. I. félévi 
gazdálkodásról szóló tájékoztatót megvitatni és tudomásul venni szíveskedjen. 
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A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, az 5 
tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 
9. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Elmondta, hogy alpolgármester úr előzetesen kért tájékoztatást arról, hogy 
megüresedett az elhunyt Vindich József háza. Örökösei nincsenek, így valószínűleg a 
Magyar Állam lesz majd a tulajdonosa az ingatlannak. Az átvezetés még nem történt 
meg. Valószínűleg az önkormányzat is értesülni fog majd erről, mert az ingatlant 
szennyvízelvezetési szolgalmi jog terheli, és ilyen esetben az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett jogosultakat is értesítik. A hagyaték átadása, átvezetése után, nagy 
valószínűséggel, a Magyar Állam meg fogja hirdetni. Sokan érdeklődtek már, helyben 
is, ezzel kapcsolatban. Ha lesz információja azt közzé fogja tenni.  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mai napon megtörtént az átadás-átvétele a Kiserdő 
utcai kondiparknak és ezt már közzé is tette.  
Tájékoztatásul még közölte, hogy a külterületi ingatlanok szennyvízbekötése 
folyamatban van. A legnehezebb részén már túl vannak, a 82-es út túloldalán van a 
csatorna, így, ha a fogadóakna is elkészül, akkor már meglesz az, amit az 
önkormányzat vállalt. A tulajdonosokat értesítik majd, és a házi bekötéseket már tudják 
intézni. Ezzel Eplényben, a Siarénát kivéve, minden ingatlan rá lesz kötve a 
szennyvízcsatorna- hálózatra.   
 
 
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 55 
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 


