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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda idén ünnepli a 20. éves fennállását, amely nem 
jubileum, de kerek évforduló.  
Már szóban több alkalommal megemlítést nyert, hogy a település fejlődését, az itt és 
a környező településeken élő emberek megélhetését, a falu sport- és kulturális életét, 
az elmúlt században – az 1920-as évektől az 1989-es végleges bányabezárásig – 
jelentősen befolyásolta az eplényi mangánércbányászat. 
Ennek emlékére, a volt bányairoda épületére –, amely ma az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda – emléktábla elhelyezésére teszek javaslatot, a 2014. május 
24-én, az óvoda 20 éves fennállásának tiszteletére rendezendő ünnepség keretében. 
 
Az emléktábla költségeit, a várható nagyságrendje miatt, a 2014. évi 
költségvetésben, a Város és községgazdálkodási feladatok dologi kiadásainak 
terhére javasolom biztosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 
határozati javaslat elfogadására. 
 
Eplény, 2014. április 30. 
 
 
 
 Fiskál János 
 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

……/2014. (…...) határozata 
 

Mangánércbányászat emlékére emléktábla elhelyezéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Mangánércbányászat emlékére emléktábla elhelyezése” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

település fejlődését, az itt élő emberek megélhetését, a sport- és kulturális 
életet az elmúlt században, évtizedeken keresztül, jelentősen befolyásoló 
eplényi mangánércbányászat emlékére, a volt bányairoda épületére –, amely 
ma az Eplényi Napköziotthonos Óvoda – emléktáblát helyez el, a 2014. 
május 24-én, az óvoda 20 éves fennállásának tiszteletére rendezendő 
ünnepség keretében. 
 

2. A képviselő-testület az emléktábla költségeit a 2014. évi költségvetésben a 
Város és községgazdálkodási feladatok dologi kiadásainak terhére biztosítja. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az emléktábla 
elkészítéséhez és elhelyezéséhez szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  3. pontban: 2014. május 25. 
 
 
 
 
Eplény, 2014. április 30. 
 
 
 

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

 


