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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 
 

1. 29/2016. (III. 9.) határozat  az MLSZ Országos Pályaépítési Program 
pályázaton való indulásról 1. és 4. pontja 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az MLSZ 
Országos Pályaépítési Program pályázaton való indulásról” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az MLSZ 
Országos Pályaépítési Program keretében, az önkormányzati tulajdonú Eplény 
500/15 hrsz-ú ingatlanra, új 20x40 méteres műfüves kispálya építésére 
pályázatot kíván benyújtani oly módon, hogy a beruházások költségeiből az 
MLSZ vállalja a 70%-ot TAO forrásból, az önkormányzatnak pedig a maradék 
30%-ot kell biztosítania. 
 

2. A képviselő-testület sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a 30% sajáterőt 
előteremti és azt a 2017. évi költségvetésébe, mint önrészt beépíti, a 
beruházás megvalósítására az együttműködési megállapodást pedig az MLSZ-
szel megköti. 

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

benyújtásához szükséges regisztrációt végrehajtsa, továbbá a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye. 

 
4. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az MLSZ a pályázatban való 

részvételt pályázati biztosíték adásához köti, melynek összege pályánként 200 
000 Ft. A pályázati biztosítékot az önkormányzat, a pályázata benyújtásával 
egyidejűleg, megfizeti a Magyar Labdarúgó Szövetség OTP 11707024-
20485090 bankszámlájára, amely összeg fedezetét a 2016. évi 
költségvetésében a „Város és községgazdálkodási feladatok” dologi költségei 
terhére biztosítja. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2016. április 11. a pályázat benyújtására, illetve 

folyamatosan 
  2. pontban: 30% önrész biztosítására a 2017. évi költségvetés 

elfogadása, illetve az együttműködési megállapodás megkötésére az 
MLSZ értesítést követően azonnal 

  3. pontban: folyamatosan 
  4. pontban: 2016. április 11. 
 
 

-    A határozat visszavonása a jelen ülés napirendjei között szerepel. 
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2. 33/2016. (III. 23.) határozat Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi 
közbeszerzési tervéről 2. pontja 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi 
Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. 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 2016. évi közbeszerzési 

tervnek – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – közzétételéről gondoskodjon. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2016. december 31-ig 
                 2. pontban: 2016. március 31. 
   
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Harsányi István     

             csoportvezető 
 
-  A közbeszerzési terv közzététele megtörtént. 

 
 
3. 34/2016. (III. 23.) határozat Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – 
testületének 81/2015. (XI. 25.) határozatában foglalt, a Nordica Skiarena 
Kft.-vel kötött albérleti szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntés 
elhalasztásáról 4. és 5. pontja 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 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 megállapítja, hogy a 
Nordica Skiarena Kft. (a továbbiakban: Skiarena Kft.) az egymás között 
létrejött – többször módosított – albérleti szerződésben meghatározott lejárt 
határidejű bérleti díjak és egyéb költségek tőkeösszegeit, a jelen képviselő-
testületi ülésig – jelenetős késedelemmel, több részletben – megfizette. 
 

2. A képviselő-testület az 1. pontban foglaltakra, a 2016. március 31-én 
esedékes bérleti díj második részletére és az út-, tavak- és erdőhasználati díj 
első részletére, a Veszprémi Járásbíróság által jóváhagyott késedelmi kamat 
2016. április 9-i fizetési határidejére, valamint a Skiarena Kft. és az alapító 
társaság helyi iparűzési adófizetési kötelezettségvállalással kapcsolatos 
kötelezettségeire, továbbá a cégvezetésben folyó változásokra tekintettel, az 
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albérleti szerződés felülvizsgálatára vonatkozó döntést, a 2016. júniusi 
képviselő-testületi ülésig elhalasztja. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalást folytasson 
Skiarena Kft.-vel az albérleti szerződés módosítására, a korábbi 
módosításokkal együtt történő egységes szerkezetbe foglalására, garanciális 
elemekkel történő kiegészítésére, annak jövőbeni betartása érdekében, majd a 
szerződéstervezetet terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Skiarena Kft. képviselőjét, 
a határozat kivonat megküldésével, tájékoztassa a döntésről. 
 

5. A képviselő-testület, a jelen döntéssel egyidejűleg, a 2015. november 25-i zárt 
ülés előterjesztésének titkosítását feloldja. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. június 29. 
            3. pontban: folyamatos a 2016. június 29-i képviselő-testületi ülésig 
            4. pontban: 2016. március 31. 
             5. pontban: azonnal 
 

- A döntésről a Nordica Skiarena Kft.-t tájékoztattuk. 
 
 

4. 36/2016. (IV. 7.) határozat Eplény község helyi építési szabályzatának 
és szabályozási tervének részleges módosításával kapcsolatos vélemények 
ismertetése, záró véleményezési dokumentáció elfogadása 6. pont 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község 
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával 
kapcsolatos vélemények ismertetése, záró véleményezési dokumentáció elfogadása” 
című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény község helyi 
építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával 
kapcsolatos egyszerűsített egyeztetési eljárásban – a határozat 1. 
mellékletében összefoglalt – államigazgatási szervektől, valamint a Kofa 
Piacmarket Kft.-től (8420 Zirc, Békefi u. 24.) beérkezett véleményt – határozat 
4. melléklete – megismerte. A határidőben nem nyilatkozó államigazgatási 
szervet és partnert egyetértőnek kell tekinteni.  
 

2. Az Állami Főépítész és a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály jogharmonizációra vonatkozóan tett észrevételét, 
illetve javaslatát (határozat 2. és 3. melléklete) – egyébként a helyi építési 
szabályzat módosítási tervezetével kapcsolatban kifogást nem emelő 
vélemények – a képviselő-testület elfogadja. 
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3. A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály véleményével egyezően, a tervezett módosítás jellegét figyelembe 
véve, a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés 
elkészítése nem indokolt, illetve nem szükséges. 
 

4.  A képviselő-testület – az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 
önkormányzati rendelet 16. § (6) bekezdéssel történő kiegészítésével 
kapcsolatban – a Kofa Piacmarket Kft. észrevételét, a határozat 
előterjesztésében ismertetett indokok alapján, mint megalapozatlant, 
elutasítja. 
 

5. A képviselő-testület, az előzőekben ismertetett részletes indoklás alapján, a 
településrendezési eszközöknek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 38. § szerinti véleményezési szakaszát, a 39. § (3) szerint, 
lezárja.  
 

6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott vélemények 
figyelembevételével összeállított záró véleményezési dokumentációt – 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztályához – az Állami 
Főépítésznek, a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 40. § (1) szerinti végső 
szakmai véleményezésre, küldje meg. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 6. pontban: azonnal 

 

 - A záró véleményezési dokumentációt Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, 
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztályához az 
Állami Főépítésznek megküldésre került, a HÉSZ módosításának elfogadása a jelen 
ülés napirendjei között szerepel. 

 
5. 37/2016. (IV. 7.) határozat Eplény Községi Önkormányzat 
közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciók 
szerinti meghatározásáról szóló 13/2016. (II. 24.) határozata 1. 
mellékletének a módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciók 
szerinti meghatározásáról szóló 13/2016. (II. 24.) határozata 1. mellékletének a 
módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által 
ellátott közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciók 
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szerinti meghatározásáról szóló 13/2016. (II. 24.) határozat 1. mellékletét a 
határozat 1. melléklete szerint módosítja. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 
részére. 

 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2016. április 15. 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 

 
 - A módosító határozatot és annak mellékletét a Magyar Államkincstár Veszprém 
Megyei Igazgatóságának megküldtük. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatósága a 2016. április 11-én kelt 19-TNY-712-5/2016-568108 iktatószámú 
határozatával a kért módosítást átvezette. 

 
 

Eplény, 2016. április 14. 
 

 
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2016. (IV. 20.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2016. (III. 9.) határozat 
1. és 4. pontja, a 33/2016. (III. 23.) határozat 2. pontja, a 34/2016. (III. 23.) 
határozat 4. és 5. pontja, a 36/2016. (IV. 7.) határozat 6. pontja és a 37/2016. (IV. 
7.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul 
veszi. 
 
Eplény, 2016. április 20. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


