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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A tavaly decemberi ülésen tárgyaltuk a Honvédelmi Minisztériummal (a továbbiakban: 
HM) 93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés módosításáról 
szóló előterjesztést, és annak elfogadásáról a 80/2018. (XII. 12.) számú határozatban 
döntöttünk, amely határozatot – a szerződés aláírásának a határidejét érintően – a 
12/2019. (I. 30.) határozattal módosítottuk. 
 
Még mindig folyik a Honvédelmi Minisztériumban a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt bérleti szerződés (a továbbiakban: szerződés) aláírása előtti előkészítése. 
Az elmúlt napokban jelezték, hogy vezetői elvárások figyelembevételével, kisebb 
módosításokat és némi szerkesztési változtatásokat javasolnak még a szerződésben. 
A március 20-án a HM által megküldött módosított szerződéstervezetet –, mivel gyors 
választ kértek, – soron kívül áttekintettem és még aznap, némi pontosítás után, az 
önkormányzat szempontjából is elfogadható tervezetként, visszaküldtem. 
Másnap telefonon jelezték, hogy az általam javasolt pontosítások, módosítások 
elfogadhatóak a HM részéről is. 
 
A decemberben elfogadott szerződéstervezet lényeges elemei, különösen a bérleti díj, 
az időtartam vonatkozásában nem változott, azonban szerződés a szerkezetében és 
némiképpen a feltételek, kötelezettségek megfogalmazásában is megváltozott, ezért 
javasolom, hogy a képviselő-testület az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolt, 
módosított szerződéstervezetet fogadja el. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
  
 
Eplény, 2019. március 24. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (III. 27.) határozata 

 
a Honvédelmi Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon 

kötött bérleti szerződés módosításáról szóló, a 12/2019. (I. 30.) 
határozattal módosított, 80/2018. (XII. 12.) határozata 1. mellékletének 

módosításáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének, a Honvédelmi Minisztériummal 93/497-1/2016. 
(555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés módosításáról szóló, a 12/2019. (I. 
30.) határozattal módosított, 80/2018. (XII. 12.) határozata 1. mellékletének 
módosítása” című előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Honvédelmi Minisztériummal 
93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés módosításáról szóló, 
a 12/2019. (I. 30.) határozattal módosított, 80/2018. (XII. 12.) határozata 1. 
mellékletének helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép. 

 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal, illetve az aláírásra a Honvédelmi Minisztérium által aláírt és 

megküldött egységes szerkezetű bérleti szerződés kézhezvételét követően 
azonnal 

  
       
Eplény, 2019. március 27. 
 
 
 

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

 


