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Tisztelt Képviselő-testület!
Mint arról már tudomása van a képviselő-testületnek, a Kormány a sípályák közjóléti
funkcióira, továbbá működésük népegészségügyi, nemzetgazdasági hatásaira
tekintettel támogatja a 2016-2018. években a magyarországi sípályák műszaki,
infrastrukturális fejlesztéseit. Ennek érdekében, a négyévszakos felvonók
telepítéséről és sípályák fejlesztéséről szóló 1835/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon
 az eplényi sípálya fejlesztéséhez a 2017. évben szükséges 150,0 millió
forint,
 a mátraszentistváni sípálya fejlesztéséhez a 2017. évben szükséges 150,0
millió forint
összegű többletforrás biztosításáról a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet javára.
A Síaréna Kft. a fenti forrás felhasználása érdekében már februárban elkészítette a
téli-nyári fejlesztési koncepció első változatát, amelyet a VERGA Zrt.-vel történt közös
egyeztetéseket követően pontosítottak, módosítottak.
Ezen előkészítő folyamatot követően összeállították a jelen előterjesztés 1.
mellékleteként csatolt fejlesztési koncepciót, amelyet véleményezésre a képviselőtestület elé terjesztek megvitatásra.
A koncepció 2. pontjában szerepel a már 2013-ban jóváhagyott és engedélyeztetett
sípálya- és felvonó kapacitásbővítés. Ez tartalmazza a 7-es pálya meghosszabbítását
és az új libegő építését is. Ennek a fejlesztésnek a kivitelezési munkálatai rövidesen
megkezdődnek, a csereerdősítésre vonatkozó megállapodások megkötése már
megtörtént, a kártalanítás fedezete is átutalásra került.
A koncepcióban a még engedélyezésre váró új elemek a sí- és terepkerékpáros
centrum egész éves kihasználtságának a növelését szolgáló fejlesztéseket
tartalmazzák. Ezek a fejlesztések az Ámos-hegyi Pihenőerdő területén belül már úgy
kerültek meghatározásra, hogy további – fakitermeléssel járó – erdőterület
igénybevételt ne vagy csak igen csekély mértékben jelentsenek.
Az erdőterület igénybevételt jelentő fejlesztések engedélyeit az önkormányzat, mint
főbérlő fogja beszerezni, a VERGA Zrt. támogató nyilatkozatának birtokában.
Az engedélyek megkérésére azt követően kerül sor, ha a Síaréna Kft.-vel kötött, – a
képviselő-testület által már elfogadott – a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt albérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalása megtörtént, valamint a Kft.
alapító társasága is rendezi a szerződésben vállalt kötelezettségeit.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2017. április 14.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (IV. 19.) határozata
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 télinyári 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
Eplény, 2017. április 19.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

