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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
 
1. 30/2017. (III. 29.) határozat 2. pontja a sípályafejlesztéshez 
kapcsolódó csereerdősítés költségeire vonatkozó megállapodások 
elfogadásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A sípályafejlesztéshez 
kapcsolódó csereerdősítés költségeire vonatkozó megállapodások elfogadása” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Eplény Síaréna és 
Bringaréna fejlesztésével kapcsolatban, a HM Hadfelszerelési és 
Vagyonfelügyeleti Főosztály 201-239/2013. számon megadott a vagyonkezelői 
hozzájárulásában, valamint a –  Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályának Erdészeti Osztályának a 
VEG/001/01446-2/2017. számú határozatával módosított – Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által, 2013. október 21. napján, 
VEG/01/03215-28/2013. ügyiratszámon kiadott jogerős határozatában 
foglaltak szerint, az erdő igénybevételére és a csererdősítésre vonatkozó 
feltételeknek megfelelően, a Síaréna Kft. (8413 Eplény, Veszprémi utca 66/A.) 
üzemeltetésében lévő sípálya bővítését továbbra is támogatja. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. pontban 

hivatkozott vagyonkezelői hozzájárulásban és hatósági határozatokban 
megfogalmazott feltételek teljesítéséhez szükséges – 4,5 ha 
csereerdősítésének elvégzésére és az igénybeveendő  2,9835 ha erdő 
hozamkiesés miatti kártalanítására vonatkozó – megállapodásokat a Síaréna 
Kft.-vel és a VERGA Zrt.-vel (8200 Veszprém, Jutasi út 10.) megkösse, a 
határozat 1. és 2.  melléklete szerinti tartalommal. 
 

3. A jelen határozat elfogadásával egyidejűleg, a képviselő-testület 91/2013. (IX. 
12.) számú határozata hatályát veszti. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő:  2. pontban: 2017. április 30. 
 

 - A  megállapodások megkötése megtörtént és a csereerdősítés költségei is 
átutalásra kerültek.  
 
 
2. 33/2017. (III. 29.) határozat 2. pontja Eplény Községi Önkormányzat 
2017. évi közbeszerzési tervéről 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi 
Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. 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 2017. évi közbeszerzési 

tervnek – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – közzétételéről gondoskodjon. 
 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2017. december 31-ig 
                 2. pontban: 2017. március 31. 
   
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Harsányi István  

       csoportvezető 
 
- A közbeszerzési terv közzétele a közbeszerzési adatbázisban és a község honlapján 
is megtörtént. 

 
 

3. 44/2017. (IV. 19.) határozat 4. pontja az „Önkormányzati fejlesztések 
2017” című pályázaton való részvételről 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés az 
„Önkormányzati fejlesztések 2017” című pályázaton való részvételről” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázati felhívásra – az 
„Eplény belterületi utak felújítása” című pályázat benyújtását, az előzetes 
költségtervnek megfelelően, támogatja.  
 

2. A képviselő-testület a bruttó 19 047 892 Ft projektköltséget a 2017. évi 
költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletébe már 
beépítette. 
 

3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 2017. évi megvalósítással tervezett 
beruházáshoz, a 4 049 552 Ft, azaz Négymillió-negyvenkilencezer-
ötszázötvenkettő forint sajáterő, az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, 
rendelkezésre áll. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot 
benyújtsa, a jelen határozatot a pályázathoz becsatolja, a pályázati kiírásnak 
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megfelelő nyilatkozatokat megtegye, – továbbá sikeres pályázat esetén – a 
pályázati cél megvalósításához, a Támogatói okiratban foglaltaknak 
megfelelően, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 4. pontban: a pályázat benyújtására 2017. május 2., illetve a pozitív  
           támogatói döntést követően folyamatosan 
 
- A pályázat benyújtása megtörtént, az elbírálása folyamatban van. 
 
4. 45/2017. (IV. 19.) határozat 2., 3. és 4. pontja az EFOP-4.1.7-16 
kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázat keretében 
tervezett fejlesztésről 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az EFOP-4.1.7-16 
kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései” című pályázat keretében tervezett fejlesztés” című 
pályázaton való részvételről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, 
„A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései” című pályázaton való részvételről szóló 9/2017. (I. 
25.) határozatának megfelelően – a "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszó 
köri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" című pályázat benyújtását 
megerősíti. 

 

2.  A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott pályázatát – az önkormányzat 
tulajdonát képező Eplény 97 hrsz.-ú, természetben 8413 Eplény, Veszprémi utca 
68. szám alatti kultúrház belső felújításának a megvalósítására, többek között a 
hang-, fény-, színpadtechnikai fejlesztésre, világításkorszerűsítésre, továbbá az 
öltöző korszerűsítésre és fűtés-átalakításra – 15 753 847 Ft, azaz Tizenötmillió-
hétszázötvenháromezer-nyolcszáznegyvenhét forint 100%-os támogatási 
intenzitású forrás elnyerésére nyújtja be. 

     3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor, a 2. pontban meghatározott összegnek 
a költségvetésbe történő beépítésére intézkedjen. 

 

 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, 
a pályázati kiírásnak megfelelő nyilatkozatokat megtegye, – továbbá sikeres 
pályázat esetén – a pályázati cél megvalósításához, a Támogatói okiratban 
foglaltaknak megfelelően, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő:  2. pontban: 2017. április 30. 
  3. pontban: 2017. április 26. 
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  4. pontban: a pályázat benyújtására 2017. április 30., illetve a pozitív 
támogatói döntést követően folyamatosan  

  
- A pályázat benyújtása és a fejlesztés költségvetésének a beépítése a 2017. évi 
költségvetésbe  megtörtént. A pályázat elbírálása folyamatban van. 
 
 
5. 46/2017. (IV. 19.) határozat az eplényi sípályák téli-nyári fejlesztési 
koncepciójának a véleményezéséről 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az eplényi sípályák 
téli-nyári fejlesztési koncepciójának a véleményezése” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az albérlő Síaréna Kft. (8413 
Eplény, Veszprémi utca 66/A.) által készített, – az eplényi sípályák téli-nyári 
fejlesztési koncepcióját, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő 

fejlesztési koncepcióval kapcsolatban, az erdőterület szakkezelőjének a VERGA 
Zrt.-nek (8200 Veszprém, Jutasi u. 10.) a támogató nyilatkozatát szerezze be. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott 

támogató nyilatkozat birtokában, az 1. pontban hivatkozott fejlesztések 
megvalósításához szükséges tulajdonosi, vagyonkezelői és hatósági engedélyeket 
– a Síaréna Kft.-vel kötött és a képviselő-testület által már elfogadott, a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt albérleti szerződés közjegyzői 
okiratba foglalásának a megtörténtét, valamint a Kft. alapító társaságának a 
szerződésben vállalt kötelezettségének a teljesítését követően – beszerezze, 
illetve arra intézkedjen. 
 

4.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Síaréna Kft.-t – a 
határozat megküldésével – tájékoztassa. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő:  2. pontban: 2017. május 30. 
  3. pontban: a VERGA Zrt. támogató nyilatkozatának birtokában, valamint 

az albérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalását követően azonnal, 
illetve folyamatosan 

  4. pontban: azonnal 
 

- A Síaréna Kft.-t a döntésről értesítettük, a határozat 3. pontjának 
végrehajtásához kapcsolódó előterjesztés a jelen ülés napirendjei között szerepel. 

 
 
6. 51/2017. (IV. 26.) határozat Eplény község közútjainak 
hóeltakarítására és síkosságmentesítésére vonatkozó megbízási szerződés 
elfogadásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény község 
közútjainak hóeltakarítására és síkosságmentesítésére vonatkozó megbízási 
szerződés elfogadása” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kirchkeszner Tibor 8413 
Eplény, Veszprémi utca 76. szám alatti lakossal kötendő – a határozat 1. 
melléklete szerinti – megbízási szerződést jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pont esetében: 2017. május 5. 
 
- A megbízási szerződés aláírása megtörtént. 

  
 

Eplény, 2017. május 18. 
 

 
  Fiskál János 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 7 - 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2017. (V. 24.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2017. (III. 29.) határozat 
2. pontja, a 33/2017. (III. 29.) határozat 2. pontja, a 44/2017. (IV. 19.) határozat 4. 
pontja, a 45/2017. (IV. 19.) határozat 2., 3. és 4. pontja, a 46/2017. (IV. 19.) és az 
51/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2017. május 24. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


