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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2015. (III. 25.) határozatával 
döntött az Eplény község hosszú távú gazdasági programjának, fejlesztési tervének 
elfogadásáról. 
A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében megfogalmazott kötelezettség 
alapján került sor. 
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete 
a ciklus időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint 
működjön és végezze munkáját a település fejlődése érdekében. 
 
A 2014-2020-as EU-támogatási ciklus pályázatainak kiírásával sajnos több, mint két 
évet késlekedett a kormány, közben a miniszterelnökséget vezető miniszter 
bejelentette, hogy fel fogják gyorsítani a pályázatok kiírását és 2018-ig a források 
nagy részét el is kívánják költeni.  
Amennyiben ez valóban így lesz, akkor az elvesztegetett idő miatt, a pályázóknak 
kevés idejük marad a pályázatok előkészítésére. 
Nemrég megjelentek az első pályázati kiírások – igaz nem olyan ütemben, mint az 
bejelentették – ezért ahhoz, hogy egyáltalán eséllyel tudjuk pályázni a gazdasági 
programunk végrehajtásaként tervezett projektekhez – ahol ez szükséges – a 
terveket el-, illetve elő kell készíteni. 
 
A gazdasági programban meghatározott fejlesztések, amelyek megvalósításához és a 
pályázatokon való induláshoz tervek, előkészítő dokumentációk szükségesek 
lehetnek, ezek a következők: 
 

1. Az önkormányzati utak, járdák, lépcsők építése, felújítása, 
karbantartása: 

a) Veszprémi utca (250 m-en) aszfaltburkolása 
b) Veszprémi utca, Bánya utca aszfaltburkolat felújítása 
c) Ámos-hegyi vasútsor, Kankalin utca, Gyöngyvirág utca aszfaltburkolat 

felújítása 
d) Kiserdő utca aszfaltburkolása 
e) Veszprémi utca járdaburkolat, lépcsők javítása, felújítása, térkövezése, 

akadálymentesítése 
 

2. Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés és tisztítás, felszíni vízelvezetés 
feladatai:  

a) Külterületi ingatlanok szennyvízcsatornázása 
b) Kiserdő utca és Búzavirág utca között körvezeték kialakítása 
c) Víztározó és az Eplény 088 hrsz-ú ingatlan közötti AC vízvezeték 

felújítása 
d) Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési 

Tervében meghatározott feladatok végrehajtása 
e) Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének 

Gördülő Fejlesztési Tervében meghatározott feladatok végrehajtása 
f) Felszíni vízelvezetési felújítások elvégzése a vízkárelhárítási terv alapján 
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3. Villamosítás és távbeszélő hálózat fejlesztés: 
a) Közterületi közvilágítás kül- és belterületi bővítése, korszerűsítése 

 
4. Közlekedés-, közút-, vasútfejlesztés: 

a) A központi buszmegálló környezetbe illeszkedő felújítása 
 

5. Környezetvédelem, településüzemeltetés, településfejlesztés 
a) Közterületeink virágosítása 
b) Közterületen, a parkokban és egyéb zöldterületeken a HÉSZ szerinti 

fejlesztések  
c) Helyi jelentőséggel bíró műemlékeink állapotának megőrzése, javítása 
d) a Veszprémi utca 70. alatti önkormányzati lakás felújítása 

 
6. Oktatási, nevelési és kulturális feladatok 

a) Óvoda energetikai korszerűsítése (már rendelkezésre áll a terv) 
b) Óvodai kültéri játékok és kerítés felújítása 
c) Az Eplény 99 hrsz-ú ingatlanon lévő raktár közösségi célú felújítása 
d) IKSZT energetikai korszerűsítése (már rendelkezésre áll a terv) 
e) Közösségi Ház és templom energetikai korszerűsítése 

 
7. Szociális és egészségügyi ellátás 

a) Az orvosi rendelőben a házi orvosi rendelés és védőnői szolgáltatás 
feltételeinek biztosítása 

b) Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése (már 
rendelkezésre áll a terv) 
 

8. Köz- és közlekedésbiztonsági feladatok: 
a) A közbiztonság területén a kedvező feltételek megőrzése, ennek 

érdekben térfigyelő rendszer telepítése 
 
Javasolom, hogy a tervezett fejlesztések előkészítéseként, a pályázati lehetőségekre 
és a pályázati felhívások megjelenésének várható ütemezésére figyelemmel, a 
tervezéseket haladéktalanul indítsuk el. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni 
és a határozati javaslatot elfogadni. 
 
 
Eplény, 2016. február 19. 
 
 
 
        Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (II. 24.) határozata 

 
a Gazdasági Program végrehajtásához és a pályázatok benyújtásához 

kapcsolódó tervezési eljárások indításáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Gazdasági 
Program végrehajtásához és a pályázatok benyújtásához kapcsolódó tervezési 
eljárások indítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy – a 
képviselő-testület 22/2015. (III. 25.) határozatával elfogadott – az Eplény 
község hosszú távú gazdasági programjának, fejlesztési tervének tervezési 
folyamatát elindítja, a már meglévő terveket felülvizsgálja, illetve 
felülvizsgáltatja, a pályázati kiírások várható ütemezésének és azok 
feltételeinek a figyelembevételével. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésében a Gazdasági Program 
végrehajtásához kapcsolódó tervek elkészítésére jóváhagyott kereten belül, a 
szükséges tervezési ajánlatkéréseket és tervezési folyamatokat, a képviselő-
testület utólagos tájékoztatása mellett, indítsa el. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő tervezések esetében, mindenkor a legalacsonyabb 
ajánlatot tevő tervezővel a tervezői szerződést, a képviselő-testület utólagos 
tájékoztatása mellett, megkösse. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: folyamatosan 
     2. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 
     3. pontban: ajánlatkérést követően folyamatosan 
 
 
Eplény, 2016. február 24.  
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 


