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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/26/13/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
december 04-én 17:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: 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 
   
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai 
közül mind az 5 képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. 
 
A rendkívüli ülésre azért került sor, mert a sípályafejlesztéshez kapcsolódó 
vagyonkezelői hozzájárulásban meghatározott feltételek elfogadásáról kell dönteni. 
 
A napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel 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 
91/2017. (XII. 04.) határozata 

 
A 2017. december 04-i rendkívüli ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 
 
 



 

2 

 

NAPIREND: 
 

1. A sípályafejlesztéshez kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulásban 
meghatározott feltételek elfogadásáról döntés 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 

1. A sípályafejlesztéshez kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulásban 
meghatározott feltételek elfogadásáról döntés 

      Előadó: Fiskál János polgármester 
 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztésben részletesen leírta, hogy miért van szükség a napirend 
tárgyalására. Már több alkalommal is foglalkoztak a sípályával, a képviselők előtt 
ismertek azok az okok, ami miatt most ismét tárgyalni kell a témát. Két határozati 
javaslatról kell szavazniuk.   
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy először az 1) jelű határozati javaslatról 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 
92/2017. (XII. 04.) önkormányzati határozata   

 
a Síaréna Kft.-vel a vitás kérdések végleges rendezése előtti áthidaló 

megoldására, a folyamatban lévő sípálya fejlesztési engedélyezési eljárások 
előmozdítása és folytatása céljából kötött megállapodásról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a polgármester által – átruházott 
hatáskörében – a Síaréna Kft.-vel, a vitás kérdések végleges rendezése előtti áthidaló 
megoldására, a folyamatban lévő sípálya fejlesztési engedélyezési eljárások 
előmozdítása és folytatása céljából, 2017. november 29-én, EPL/206/22/2017. 
számon, kötött megállapodásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Most pedig kérem, hogy szavazzunk a 2) jelű határozati javaslatról.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2017. (XII. 04.) önkormányzati határozata   

 
A sípályafejlesztéshez kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulásban 

meghatározott feltételek elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A sípályafejlesztéshez 
kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulásban meghatározott feltételek elfogadásáról 
döntés” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – HM Védelemgazdasági 
Hivatala által megküldött IKI/147-149/2017. számú vagyonkezelői hozzájárulás 
I./7. pontjában foglaltaknak megfelelően – nyilatkozik, hogy az önkormányzat 
elfogadja, hogy a 2006. június 21-én, 555/51/2006. számon 25 évre szóló 
Bérleti Szerződésben kikötött és az infláció mértékével folyamatosan indexált 
bérleti díj a megnövekedett tényleges területhasználat megállapításával 2018. 
május hó 31. napjával módosításra kerül. Az önkormányzat az ezt követő 
időszakra a Bérleti Szerződés módosításának esetleges elmaradása, illetve 
késlekedése esetén is a megnövekedett területhasználattal arányos összegű 
használati díjat köteles fizetni. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a HM 
Védelemgazdasági Hivatalát a határozat megküldésével értesítse.  
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – az 1. pontban 
hivatkozott vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően – a további 
szükséges engedélyezési eljárásokban eljárjon. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 1. pontban: a bérleti szerződésmódosítással kapcsolatban 2018. május 31-

ig, a bérleti díj tekintetében pedig a bérleti jogviszony 
fennállásáig folyamatosan, 

 2. pontban: 2018. december 8. 
 3. pontban: folyamatosan 
     
     
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18 óra 07 perckor 
bezárom. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

Az ülésen nem vettem részt, ezért a 
jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem 
tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
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CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése 
alapján írtam alá.  

 
 

Fiskál János      dr. Mohos Gábor  
polgármester          jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
Lőczi Árpád 
csoportvezető 

 
 


