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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a novemberi zárt ülésén a 
81/2015. (XI. 25.) számú határozatot hozta, amely szerint, – a határozatban foglaltak 
végrehajtásának ismeretében – a 2016. márciusi ülésén dönt az albérleti szerződés 
fenntarthatóságáról vagy annak esetleges felmondásáról, ezért utasítja a 
polgármestert, hogy az ülésre az előterjesztést készítse el. 
A képviselő-testület a 34/2016. (III. 23.) határozatával ennek a határozatnak a 
módosításáról döntött, mivel a Nordica Skiarena Kft.-vel szemben akkor még voltak 
kintlévőségeink, illetve és a többször módosított bérleti szerződésben vállaltak 
teljesítése is elhúzódott. 
Pénzügyi tekintetben, a Nordica Skiarena Kft. az önkormányzat felé vállalt minden 
kötelezettségének időközben eleget tett. 
 
Viszont, mint arról már korábban beszámoltam, a cégvezetésben változások 
történtek, illetve a működési feltételek javítása, a lehetőségek jobb kihasználtsága 
érdekében fontos szervezési és együttműködési folyamatok még zajlanak, ezért 
javasolom, hogy az albérleti szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntést 
halasszuk el legkésőbb 2016. november végig.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot pedig elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2016. június 23.  
            
         Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (V. 29.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 34/2016. (III. 

23.) határozattal módosított 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 a 34/2016. (III. 23.) határozattal módosított 
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 a 81/2015. (XI. 25.) 
határozatát módosító 34/2016. (III. 23.) számú határozatának a 2. és a 3. 
pontjában meghatározott határidőt 2016. november 30-ra módosítja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Skiarena Kft. képviselőjét 
tájékoztassa a döntésről. 
 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 34/2016. (III. 23.) számú határozat 2. és 3. pontja 

végrehajtására 2016. november 30. 
  2. pontban: 2016. július 15. 
 
 
Eplény, 2016. június 29. 
 
 
 

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

 
 


