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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/36/11/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 
27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Majer Ferenc képviselő 
    
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából 
 dr. Dénes Zsuzsanna Önkormányzati Iroda vezetője, jegyzői 

főtanácsadó 
 Tósoki Gina jegyzőkönyvvezető 

  
           

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai 
közül 3 képviselő van jelen, Bogár Tamás és Fiskál József képviselők előre jelezték 
távolmaradásukat, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. 
 
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a napirend 
elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 
tagja 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2016. (VII. 27.) határozata 

 
A 2016. július 27-i rendkívüli nyilvános ülése napirendjének 

meghatározásáról 
 
NAPIRENDEK: 

 
1. Döntés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételről 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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2.  
A) Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő 

Fejlesztési Tervének a jóváhagyása 
B) Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének 

Gördülő Fejlesztési Tervének a jóváhagyása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
3. Döntés az Eplényi Turisztikai Egyesület alapításában való részvételről 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Döntés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvételről 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztés részletesen tartalmazza a pályázati feltételeket, annyit emelnék csak 
ki, hogy a kültéri sportpark helyszínének a központban lévő zöldterületet javasolom. 
Másik alkalmas helyszín a Búzavirág utcai játszótér melletti terület lenne, csak annak 
az akadálymentes megközelítése kevésbé jó a javasolt területhez viszonyítva. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2016. (VII. 27.) határozata 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 

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

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett, a Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló felhívásra – az 
önkormányzat egy darab „A” típusú 40 m2-es sportpark telepítésére pályázatot 
nyújt be, a község központjában található, az Eplény 081 hrsz-ú, az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonban lévő, a rendezési tervben közpark (Zkp) 
övezeti besorolású és akadálymentesen megközelíthető ingatlanra történő 
elhelyezéssel. 
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2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Szabadidős 
– Egészség Sportpark Programban való részvételhez szükséges intézkedéseket, 
nyilatkozatokat tegye meg. 
 

3. A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy sikeres 
pályázat esetén, a Nemzeti Sportközponttal a megvalósításra vonatkozó 
szerződést aláírja. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. augusztus 15. 
 3. pontban: a támogatásra vonatkozó értesítés kézhezvételét követő 30 

napon belül 
 
 

2.  
A) Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő 

Fejlesztési Tervének a jóváhagyása 
B) Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének 

Gördülő Fejlesztési Tervének a jóváhagyása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Mindkét napirend évente visszatérő téma. Két határozati javaslat van, ezekről külön-
külön kell szavazni.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak először az „A”, majd a „B” határozati 
javaslatról. 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az „A” határozati javaslatra vonatkozóan meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2016. (VII. 27.) határozata 

Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési 
Tervének a jóváhagyásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Tervének a jóváhagyása” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által, a 3. sorszámú 11-
33941-1-001-00-13 kódú Eplény ivóvízellátó víziközmű-rendszerre, a 
2017-2031. évek közötti időszakra összeállított és a 902-407/2016. számon 
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megküldött, Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyja azzal, hogy a tervben a forrás 
megnevezésnél „100% ellátásért felelősi forrás” alatt együttesen saját és 
pályázati forrást kell érteni. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a BAKONYKARSZT 

Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a határozat 
megküldésével, értesítse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. augusztus 31. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 

 
 

Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a „B” határozati javaslatra vonatkozóan meghozta a következő 
határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2016. (VII. 27.) határozata 

Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének 
Gördülő Fejlesztési Tervének a jóváhagyásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Tervének a 
jóváhagyása” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által, a 63. sorszámú 21-
33941-1-001-00-11 MEKH kóddal rendelkező Eplény szennyvízelvezető 
és -tisztító víziközmű-rendszerre, a 2017-2031. évek közötti időszakra 
összeállított és a 902-407/2016. számon megküldött, Gördülő Fejlesztési Tervet 
jóváhagyja azzal, hogy a tervben a forrás megnevezésnél „100% ellátásért 
felelősi forrás” alatt együttesen saját és pályázati forrást kell érteni. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a BAKONYKARSZT 

Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a határozat 
megküldésével, értesítse. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. augusztus 31. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
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3. Döntés az Eplényi Turisztikai Egyesület alapításában való részvételről 
 Előadó: Fiskál János polgármester 

 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A kiküldött előterjesztéshez annyit teszek hozzá, hogy az egyesület megalakulását 
követően az egyesület alapszabályzatát a képviselő-testület elé fogom terjeszteni a 
soron következő rendes képviselő-testületi ülésen. Jelenleg 16-17 aktív turisztikai 
érdekeltről van szó, bízom benne, hogy a megalakulás, amelyhez minimálisan 10 tag 
szükséges, sikeres lesz.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2016. (VII. 27.) határozata 

az Eplényi Turisztikai Egyesület alapításában való részvételről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés az Eplényi 
Turisztikai Egyesület alapításában való részvételről” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, az Eplényi 

Turisztikai Egyesület alapításában alapító tagként részt vesz. 
 

2. A képviselő-testület a www.eplenyikalandok.com domain név regisztrációját 
magára vállalja, amelyet a költségvetésében a „Város és községgazdálkodási 
feladatok” dologi kiadásából fedez. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Eplényi Turisztikai 
Egyesület alapításánál az önkormányzatot képviselje és a 2. pontban 
meghatározott domain név regisztrációjára vonatkozó intézkedéseket 
megtegye. 
 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: Eplényi Turisztikai Egyesület alapításának időpontja, illetve 

onnantól folyamatosan 
 2. pontban: 2016. augusztus 31. 
 3. pontban: a képviseletben folyamatos, illetve a domain regisztráció 

tekintetében 2016. augusztus 31. 
 
 

http://www.eplenyikalandok.com/
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 42 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. Mohos Gábor  
polgármester          jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
 

dr. Dénes Zsuzsanna  
Önkormányzati Iroda vezetője,  

jegyzői főtanácsadó 
 


