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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
1. 63/2019. (IX. 25.) határozat az önkormányzat fenntartásában működő 

Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezéséről 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2019/2020-as nevelési évre 
vonatkozó munkatervének véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2019/2020-as nevelési évre készített, 
a határozat 1. mellékletét képező munkatervben foglaltakkal. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével, – 

értesítse az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: 2019. október 4. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  
     Tárnoki Renáta 
   képviselő-testületi és társulási referens 
 
2. pont: az értesítés határidőben megtörtént.  
 

2. 64/2019. (IX. 25.) határozat a Síaréna Kft. fejlesztési kérelméről  

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Síaréna Kft. 
fejlesztési kérelme” című előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Síaréna Kft.-nek a 2019. 
szeptember 2-án, e-mailen megküldött fejlesztési kérelméről, – mivel az nem a 
hatályos megállapodásoknak megfelelő tartalommal és mellékletekkel került 
benyújtásra, és az a polgármester felhívását követően sem került kiegészítésre, 
– érdemben nem tud állást foglalni. 
  

2. A képviselő-testület, arra való tekintettel, hogy a Síaréna Kft.-vel és az ENEFI 
Energiahatékonysági Nyrt. alapító társasággal a 2013-ban, majd 2017-ben 
szerződésben is rögzített, az alap Albérleti Szerződés egységes szerkezetbe 
foglalása, egyelőre csak a területhasználatra vonatkozóan köttetett meg, de az 
önkormányzat által átadott sífelvonó üzemeltetési jogának és a működtető 
vagyonnak a bérletére, engedélyek beszerzésére vonatkozóan nem, – a 
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szerződésszegés miatt – kezdeményezi 2013-ra visszamenőlegesen a Síaréna 
Kft.-vel az elszámolást, beleértve az alapító társaságnak az ENEFI 
Energiahatékonysági Nyrt.-nek a telephelyre vonatkozóan vállalt iparűzési adó 
kötelezettségére is. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 2. pontban 
foglaltakra vonatkozóan, a szükséges intézkedéseket tegye meg, és annak 
eredményéről legkésőbb a 2019. decemberi képviselő-testületi ülésen 
számoljon be. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Síaréna Kft.-t és 
az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. alapító társaságot, a határozat 
megküldésével, értesítse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: folyamatosan az elszámolás lezárásáig 

3. pontban: 2019. december 11.  
        4. pontban: 2019. október 4. 
 
4. pont: a döntésről az értesítések megküldése határidőben megtörtént. 
 
 
Eplény, 2019. október 25.  
 
 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2019. (X. 31.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2019. (IX. 25.) és a 
64/2019. (IX. 25.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2019. október 31.  
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


