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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/36/4/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.   
 március 23-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye:   Eplény Közösségi Ház 
 
Jelen vannak:   Fiskál János polgármester 
     Czigler Zoltán alpolgármester 
     Bogár Tamás képviselő 
     Fiskál József képviselő 
     Majer Ferenc képviselő 
    
Jelen van továbbá:  dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából 

 Lőczi Árpád csoportvezető 
  Tósoki Gina jegyzőkönyvvezető 
            
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai 
közül 5 képviselő van jelen, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. 
 
Napirend előtt jelentést adok 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 

31/2016. (III. 23.) határozata 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2015. (XII. 16.), a 12/2016. 
(II. 24.), a 13/2016. (II. 24.), a 15/2016. (II. 24.), a 16/2016. (II. 24.), a 17/2016. 
(II. 24.), a 18/2016. (II. 24.), a 19/2016. (II. 24.), a 20/2016. (II. 24.), a 21/2016. 
(II. 24.), a 23/2016. (II. 24.), a 24/2016. (II. 24.), a 25/2016. (II. 24.), a 28/2016. 
(III. 9.) és a 30/2016. (III. 9.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
A 81/2015. (XI. 25.) határozat végrehajtásával kapcsolatos előterjesztés szerepel a 
napirendek között. 
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Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a meghívóban foglaltaknak megfelelően napirend elfogadására. 
 
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 
32/2016. (III. 23.) határozata 

a 2016. március 23-i ülése napirendjének meghatározásáról 
 

 
NAPIRENDEK: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 
 Előadó: Fiskál János polgármester 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2015. (XI. 
25.) határozatában foglalt, a Nordica Skiarena Kft.-vel kötött albérleti 
szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntés elhalasztása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

3. Tájékoztató az „Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és 
tisztítószer beszerzésére” vonatkozó ajánlattételi eljárásról 

 Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 

4. Egyebek 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 

Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
  
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem 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 
33/2016. (III. 23.) határozata 

Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi 
Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
összesített közbeszerzési tervét a határozat 1. mellékletében meghatározottak 
szerint elfogadja. Amennyiben az év folyamán új közbeszerzési igény merülne 
fel, a közbeszerzési terv módosításáról döntést kell hozni. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi közbeszerzési 

tervnek – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – közzétételéről gondoskodjon. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2016. december 31-ig 
                 2. pontban: 2016. március 31. 
   
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Harsányi István  

              csoportvezető 
 
 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2015. (XI. 

25.) határozatában foglalt, a Nordica Skiarena Kft.-vel kötött albérleti 
szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntés elhalasztása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, 
kértem 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 
34/2016. (III. 23.) határozata 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2015. (XI. 25.) 
határozatában foglalt, a Nordica Skiarena Kft.-vel kötött albérleti szerződés 

felülvizsgálatával kapcsolatos döntés elhalasztásáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2015. (XI. 25.) határozatában foglalt, a 
Nordica Skiarena Kft.-vel kötött albérleti szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos 
döntés elhalasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Nordica 
Skiarena Kft. (a továbbiakban: Skiarena Kft.) az egymás között létrejött – 
többször módosított – albérleti szerződésben meghatározott lejárt határidejű 
bérleti díjak és egyéb költségek tőkeösszegeit, a jelen képviselő-testületi ülésig 
– jelenetős késedelemmel, több részletben – megfizette. 
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2. A képviselő-testület az 1. pontban foglaltakra, a 2016. március 31-én esedékes 

bérleti díj második részletére és az út-, tavak- és erdőhasználati díj első 
részletére, a Veszprémi Járásbíróság által jóváhagyott késedelmi kamat 2016. 
április 9-i fizetési határidejére, valamint a Skiarena Kft. és az alapító társaság 
helyi iparűzési adófizetési kötelezettségvállalással kapcsolatos kötelezettségeire, 
továbbá a cégvezetésben folyó változásokra tekintettel, az albérleti szerződés 
felülvizsgálatára vonatkozó döntést, a 2016. júniusi képviselő-testületi ülésig 
elhalasztja. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalást folytasson 
Skiarena Kft.-vel az albérleti szerződés módosítására, a korábbi módosításokkal 
együtt történő egységes szerkezetbe foglalására, garanciális elemekkel történő 
kiegészítésére, annak jövőbeni betartása érdekében, majd a 
szerződéstervezetet terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Skiarena Kft. képviselőjét, a 
határozat kivonat megküldésével, tájékoztassa a döntésről. 
 

5. A képviselő-testület, a jelen döntéssel egyidejűleg, a 2015. november 25-i zárt 
ülés előterjesztésének titkosítását feloldja. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. június 29. 
  3. pontban: folyamatos a 2016. június 29-i képviselő-testületi ülésig 
  4. pontban: 2016. március 31. 
  5. pontban: azonnal 
 

3. Tájékoztató az „Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és 
tisztítószer beszerzésére” vonatkozó ajánlattételi eljárásról 

 Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 

 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
 
4. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Tájékoztatom a testület tagjait, hogy volt már egy tárgyalás a játszótér ügyével 
kapcsolatban. A következő tárgyalás 2016. április 6-án lesz. Bízom benne, hogy 
számunkra kedvező döntés születik. 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, ezért az ülést 17 óra 38 perckor 
bezárom. 
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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: 

 
Lőczi Árpád 
csoportvezető 

 


