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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a Képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 
 

 
1. 73/2013. (VIII. 01.) határozat az „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, 
bővítése” című projekt megvalósításához éven túli hitel felvételre szóló 
70/2013. (VII. 11.) számú határozat felülvizsgálatáról 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 31-i rendkívüli 
ülésén megtárgyalta a „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című 
projekt megvalósításához éven túli hitel felvételre szóló 70/2013. (VII. 11.) 
számú határozat felülvizsgálata című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Eplényi 
temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 
megvalósításának önrész előfinanszírozásához 5 661 000,- Ft összegű, 5 
éves futamidejű hitelt vesz fel – az MFB Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében – az OTP Bank Nyrt-től. 

 
2. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 

arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai 
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, 
jóváhagyja és biztosítja. 

 
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel fedezetéül az 

OTP Bank Nyrt-re engedményezi a települési önkormányzatok 
jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a 
normatív hozzájárulás és egyéb támogatások, továbbá a gépjárműadóból és a 
helyi adókból származó bevételeinek, a mindenkori jogszabályok alapján, az 
önkormányzatot megillető részét. 

 
4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete inkasszójogot biztosít 

valamennyi a Magyar Államkincstárnál, vagy más pénzügyi intézménynél 
vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, 
ahol ezt jogszabály nem zárja ki. 
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5. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete teljes körűen 
felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés 
megkötésére és a kapcsolódó inkasszó felhatalmazások aláírására, továbbá az 
esetlegesen szükséges nyilatkozatok megtételére a finanszírozó pénzintézetek 
felé.  

 
6. Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat a kizárólagos 

tulajdonát képező Eplény, Kiserdő utca 2. szám alatti (Eplény 500/23 hrsz-ú, 
1031 m2 térmértékű) és az Eplény, Kiserdő utca 4. szám alatti (Eplény 
500/22 hrsz-ú, 834 m2 térmértékű), beépítetlen terület megnevezésű, Vt2 
övezeti besorolású, közművesített, forgalomképes üzleti ingatlanait, amelyek 
együttesen – az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2012. (VII. 17.) határozata alapján megállapított 4 900 Ft/m2 telekár 
figyelembevételével – 9 138 500,- Ft üzleti értéket képviselnek. 

 
7. Egyéb jogi biztosítékként – csendes engedményezés keretében – felajánlja az 

Önkormányzat 1554263479 iratazonosító számú, LEADER pályázat 
keretében elnyert, 20 967 322,- Ft MVH támogatás összegét. 
 

8. A képviselő-testület a jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 70/2013. 
(VII. 11.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő:  2013. szeptember 15.  
Felelős: Fiskál János polgármester 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  Scher Ágota irodavezető 

 
 

- Az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében, az 
OTP Bank Nyrt-vel a hitelszerződés megkötése megtörtént. 
 

 
 

2. 74/2013. (VIII. 01.) határozat az „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, 
bővítése” című projekt megvalósításához éven belüli támogatás 
megelőlegező hitel felvételre szóló 69/2013. (VII. 11.) számú határozat 
felülvizsgálatáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 31-i rendkívüli 
ülésén megtárgyalta a „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című 
projekt megvalósításához éven belüli támogatás megelőlegező hitel 
felvételre szóló 69/2013. (VII. 11.) számú határozat felülvizsgálata című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Eplényi 
temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 
megvalósításához 18 870 590,- Ft összegű, éven belüli futamidejű 
támogatás megelőlegező hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 

 
2. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 

arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai 
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, 
jóváhagyja és biztosítja. 

 
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel fedezetéül az 

OTP Bank Nyrt-re engedményezi a települési önkormányzatok 
jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a 
normatív hozzájárulás és egyéb támogatások, továbbá a gépjárműadóból és a 
helyi adókból származó bevételeinek, a mindenkori jogszabályok alapján, az 
önkormányzatot megillető részét. 

 
4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete inkasszójogot biztosít 

valamennyi a Magyar Államkincstárnál, vagy más pénzügyi intézménynél 
vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, 
ahol ezt jogszabály nem zárja ki. 

 
5. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete teljes körűen 

felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés 
megkötésére és a kapcsolódó inkasszó felhatalmazás aláírására, továbbá az 
esetlegesen szükséges nyilatkozatok megtételére a finanszírozó pénzintézet 
felé.  
 

6. Egyéb jogi biztosítékként – csendes engedményezés keretében – felajánlja az 
Önkormányzat 1554263479 iratazonosító számú, LEADER pályázat 
keretében elnyert, 20 967 322,- Ft MVH támogatás összegét. 
 

7. A képviselő-testület a jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 69/2013. 
(VII. 11.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő:  2013. szeptember 15.  
Felelős: Fiskál János polgármester 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  Scher Ágota  
  pü. irodavezető 
 
 
- Az OTP Bank Nyrt-vel a támogatás megelőlegező hitelszerződést megkötöttük. 
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3. 78/2013. (VIII. 01.) határozat az Önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról és a 15/2013.(II.21.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat 
elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Magyarország Gazdasági 
Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 
bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő 3 évre várható összegét. 

Eplény Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre szóló 
költségvetési kitekintésre vonatkozó saját bevételeit és az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a határozati javaslat 1. 
mellékletében foglaltak alapján fogadja el. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013.(II.21.) 
határozatában foglaltakat hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 

Határidő: azonnal 

 
 
- A határozat külön intézkedést nem igényelt. 

 
 

4. 81/2013. (VIII. 30.) határozat az  „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, 
bővítése” című projekt közbeszerzési eljárásának eredményéről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Döntés az 
„Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt közbeszerzési 
eljárásának eredményéről című napirend előterjesztését és a következő döntést 
hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, „Eplényi temető és 

ravatalozó felújítása, bővítése” tárgyú építési beruházás kivitelezésére, a Kbt. 
122/A. §-a szerinti hirdetmény nélküli ajánlattételi felhívására benyújtott 
ajánlatok bontását és értékelését követően, a Bíráló Bizottság javaslata alapján a 
beérkezett mindkét ajánlatot érvényesnek, az eljárást pedig eredményesnek 
nyilvánítja.  
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2. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki, a legalacsonyabb ajánlat 

alapján az „Ati-Bau 8414 Kft.” (8414 Olaszfalu, Vörösmarty u. 8.) ajánlattevőt 
19 243 279,- Ft +áfa ajánlati árral. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattevővel, az „Ati-Bau 8414” Kft-vel az előterjesztés 2. melléklete szerinti 
vállalkozási szerződést megkösse. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki ellenőri 
tevékenység ellátására, a legalacsonyabb ajánlattevővel, a KATARCH Bt-vel 
(Péczi János műszaki ellenőr 8420 Zirc, Kálvária u. 17.) a megállapodást 
225 000,- Ft + áfa összeggel megkösse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. és 4. pontokban: 2013. szeptember 10. 

 
-  A „Ati-Bau 8414 Kft.” nyertes ajánlattevővel a beruházási szerződést, a 

KATARCH Bt-vel pedig a műszaki ellenőrzésre vonatkozó szerződést 
megkötöttük, a beruházás a tervezett ütemben folyik.  

 
 

5. 82/2013. (VIII. 30.) határozat az „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, 
bővítése” című projekt megvalósításához éven túli hitel felvételre szóló 
73/2013. (VIII. 01.) számú határozat módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplényi 
temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt megvalósításához éven túli 
hitel felvételre szóló 73/2013. (VIII. 01.) számú határozat módosítása című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
  

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Eplényi temető és 
ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt megvalósításához éven 
túli hitel felvételre szóló 73/2013. (VIII. 01.) számú határozatának 3. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel fedezetéül az 
OTP Bank Nyrt-re engedményezi a települési önkormányzat általános 
működési és ágazati feladatainak támogatását, továbbá a gépjárműadóból 
a mindenkori vonatkozó jogszabályok alapján az Önkormányzatot 
megillető bevételeit és a helyi adókból származó bevételeit.” 

 
2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot az OTP 

Bank Nyrt-nek küldje meg. 
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Határidő:  2. pontban: 2013. szeptember 15.  
    
Felelős: Fiskál János polgármester 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 
 
 
- A határozatot megküldtük, az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogram keretében, az OTP Bank Nyrt-vel a hitelszerződés megkötése 
megtörtént. 
 

 
 

6. 83/2013. (VIII. 30.) határozat  „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, 
bővítése” című projekt megvalósításához éven belüli támogatás 
megelőlegező hitel felvételre szóló 74/2013. (VIII. 01.) számú határozat 
módosításáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplényi temető 
és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt megvalósításához éven belüli 
támogatás megelőlegező hitel felvételre szóló 74/2013. (VIII. 01.) számú határozat 
módosítása című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Eplényi temető és 
ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt megvalósításához éven belüli 
támogatás megelőlegező hitel felvételre szóló 74/2013. (VIII. 01.) számú 
határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel fedezetéül az 
OTP Bank Nyrt-re engedményezi a települési önkormányzat általános 
működési és ágazati feladatainak támogatását, továbbá a gépjárműadóból 
a mindenkori vonatkozó jogszabályok alapján az Önkormányzatot 
megillető bevételeit és a helyi adókból származó bevételeit.” 

 
2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot az OTP 

Bank Nyrt-nek küldje meg. 
 
Határidő:  2. pontban: 2013. szeptember 15.  
    
Felelős: Fiskál János polgármester 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 
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-  A határozatot megküldtük és az OTP Bank Nyrt-vel a támogatás megelőlegező 
hitelszerződést megkötöttük. 

 
 

 
7. 87/2013. (IX. 12.) határozat Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a likvid hitel felvételéről szóló 37/2013. (IV. 25.) számú 
határozatának a módosításról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a likvid hitel felvételéről szóló 37/2013. (IV. 
25.) számú határozatának a módosítása” című napirend előterjesztését és a 
következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kérelmezi az OTP 
Bank Nyrt-vel fennálló likvidhitel szerződés lejárati határidejének a 
módosítását, ezért a likvid hitel felvételéről szóló 37/2013. (IV. 25.) számú 
határozatának 1. és a 3. pontját a következők szerint módosítja: 
 
„1.  Eplény Községi Önkormányzat bevételeinek megelőlegezésére, 

működési célra 2013. május 1. – 2013. szeptember 30-ig 2500 eFt 
összegű, 2013. október 1. – 2013. december 20-i időtartamra pedig 
1000 eFt rulirozó jellegű likvid hitelt vesz fel az OTP Nyrt-től. 

 
  3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel fedezetéül 

az OTP Bank Nyrt-re engedményezi a települési önkormányzat 
általános működési és ágazati feladatainak támogatását, továbbá a 
gépjárműadóból a mindenkori vonatkozó jogszabályok alapján az 
Önkormányzatot megillető bevételeit és a helyi adókból származó 
bevételeit.” 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a hitelszerződés-módosítás aláírására. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
A végrehajtásért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető  
 
 
- A hitelszerződés-módosítást az OTP Bank Nyrt-vel aláírtuk.  
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8. 88/2013. (IX. 12.) határozat 4. pontja Eplény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének az építési telkek értékesítéséről szóló 61/2012. (VII. 
17.) számú határozatának felülvizsgálatáról 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az építési telkek értékesítéséről 
szóló 61/2012. (VII. 17.) számú határozatának felülvizsgálata” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az építési telkek 
értékesítéséről szóló 61/2012.(VII.17.) számú határozatának 1./ pontjában 
meghatározott Lf1 és Lf2 övezeti besorolású ingatlanok vételárát 4.860,- 
Ft/m2-ben, a Vt2 övezeti besorolású ingatlanok vételárát pedig 5.180,- 
Ft/m2-ben határozza meg 2014. január 1-jétől. 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az építési telkek 

értékesítéséről szóló 61/2012. (VII.17.) számú határozatának 3-8./ pontját 
hatályon kívül helyezi.  

 
3. A képviselő-testület a letelepedést szolgáló lakáscélú építési telkek 

értékesítésének előmozdítása érdekében, a 2013. október 31-ig történő 
szerződéskötések esetére, az ingatlanok – igénybe vehető kedvezményekkel 
csökkentett – vételárából, további 10 % kedvezményt biztosít. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megyei lapban, 
továbbá a veszprémi és zirci kábeltelevíziós hírcsatornákon a város- és 
községgazdálkodás dologi kiadásai terhére, valamint az önkormányzat 
térítésmentes internetes hirdetési lehetőségit is kihasználva, a telkek 
értékesítésére vonatkozóan hirdetményt tegyen közzé. 
 

5. A képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az építési telkek értékesítéséről szóló 
61/2012.(VII.17.) számú határozatban és a jelen határozatban 
meghatározott feltételekkel, az értékesítésre kijelölt üzleti vagyon 
átruházására vonatkozó vevő kijelölésről – feltéve, ha az ingatlan értéke 
nem haladja meg a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott 
versenyeztetésre vonatkozó értékhatárt – a jelentkezések sorrendjében 
döntsön és a vagyonátruházásra vonatkozó szerződéseket aláírja, valamint a 
vagyonátruházásra vonatkozó szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat 
megtegye. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
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Határidő: 1. pontban: 2014. január 1-től folyamatosan 
  4. pontban: 2013. szeptember 20. 
  5. pontban: az új SZMSZ és a vagyonrendelet-módosítás hatálybalépését 

követően folyamatosan 
 
-  A 4. pontban szereplő hirdetményeket megjelentettük, az érdeklődés a telkek 

iránt megélénkült. Vagyonátruházási szerződést egyelőre még nem kötöttünk. 
 
 

9. 90/2013. (IX. 12.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódó többletkiadással összefüggő 
támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódó 
többletkiadással összefüggő támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozat” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása a Társulási Tanácsnak a 2012. évi 
költségvetésről szóló 3/2012. (II. 20.) határozata, 25/2013.(XI.13.) határozata, 
26/2013.(XI.13.) határozata, 27/2013.(XI.13.) határozata, és 3/2013. (II.05.) 
határozata alapján végrehajtott létszámcsökkentések fedezetére egyszeri 
költségvetési támogatást igényelhet.   

2. A települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntésivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatások igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 
5/2013. (III. 14.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja, 4. § (1) bekezdése, 5. 
§ (1) bekezdés g) pontja értelmében Eplény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete – az egyszeri költségvetési támogatás igénylésében szereplő 
munkavállalók esetében – az alábbi nyilatkozatot teszi: 

„Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményei 
létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-
átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a 
felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről. 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy fenntartói 
körén belül a költségvetési szervénél a meglévő üres álláshelyeken, a 
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, 
feladatátadás következében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs 
lehetőség.” 
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3.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha 
jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a 
társulás határozatát) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Amennyiben 
a Társulás a támogatásról szóló döntést követő 5 éven belül a megszüntetett 
álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy a számára ellátandó 
többletfeladatok nem teszik szükségessé, ezen álláshely megszüntetésére 
jóváhagyott támogatásról: 

a) 2013. évben köteles haladéktalanul lemondani, és erről az Igazgatóságon 
keresztül a Minisztériumot tájékoztatni, 

b)  2013. évet követően köteles haladéktalanul lemondani, és a már 
folyósított támogatást visszafizetni.  

4. A Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a 
támogatási igény benyújtására jogosult székhelytelepülés önkormányzatának, a 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 16. 
 
 
-  A határozatot a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 

megküldtük. 
 
 

10. 91/2013. (IX. 12.) határozat a sípályafejlesztéshez kapcsolódó 
csereerdősítés költségeiről 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Sípályafejlesztéshez kapcsolódó csereerdősítés költségei” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Eplény Nordica Síaréna és 
Bringaréna fejlesztésével kapcsolatban, – az előterjesztés 1. mellékleteként csatolt 
– a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály 201-239/2013. számon 
megadott a vagyonkezelői hozzájárulásában, az erdő igénybevételére és a 
csererdősítésre vonatkozó feltételeit megismerte, azokat tudomásul vette és arról 
az albérlő Nordica Skiarena Kft-t (8413 Eplény, Veszprémi utca 66/A.) is 
tájékoztatta. 

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

vagyonkezelői hozzájárulásban megfogalmazott feltételek teljesítéséhez szükséges 
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– 4,5 ha csereerdősítésének elvégzésére és az igénybeveendő  2,9835 ha erdő 
hozamkiesés miatti kártalanítására vonatkozó – megállapodásokat a Nordica 
Skiarena Kft-vel és a HM VERGA Zrt-vel megkösse, olyan feltételekkel, hogy a 
szükséges forrásokat a Nordica Skiarena Kft-nek előzetesen az önkormányzat 
számlájára át kell utalnia. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
-  A HM VERGA Zrt-vel és a Nordica Skiarena Kft-vel a fizetési ütemezésre 

vonatkozó egyeztető tárgyalások megtörténtek. A HM VERGA Zrt-vel a 
megállapodástervezet is elkészült, aláírására azt követően kerülhet sor, ha a 
Nordica Skiarena Kft. az erdőtelepítés költségeit az önkormányzat letéti 
számlájára már átutalta. 

 A sípályabővítésre vonatkozó határozat is megérkezett, ennek a végrehajtása 
csak a Nordica Skiarena Kft fizetőképességétől függ. 

 
 
 

Eplény, 2013. szeptember 9. 
 
 
 

  Fiskál János 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 13 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

...../2013.(….) határozata  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2013. (VIII. 01.), 
74/2013. (VIII. 01.), 78/2013. (VIII. 01.), 81/2013. (VIII. 30.), 82/2013. (VIII. 
30.), 83/2013. (VIII. 30.), 87/2013. (IX. 12.), 88/2013. (IX. 12.), 90/2013. (IX. 
12.), 91/2013. (IX. 12.)  számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2013. október 30. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


