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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A képviselő-testület előtt ismert, hogy a Kormány a sípályák közjóléti funkcióira, 
továbbá működésük népegészségügyi, nemzetgazdasági hatásaira tekintettel 
támogatta a 2016-2018. években a magyarországi sípályák műszaki, infrastrukturális 
fejlesztéseit. A négyévszakos felvonók telepítéséről és sípályák fejlesztéséről szóló 
1835/2016. (XII. 23.) Korm. határozat alapján, az eplényi sípálya a kétüléses libegő 
fejlesztéshez, 2017-ben, 150,0 millió forint összegű támogatást kapott. 
A 2013-as fejlesztési koncepció tartalmazta az A7-es sípálya meghosszabbítását, egy 
új csákányos felvonó létesítését és az új kétüléses libegő építését. Ebből az A7-es 
sípálya meghosszabbítása és a libegő telepítése 2017-2018-ban megtörtént, illetve 
átadásra került. 
 
Az albérlő Síaréna Kft. által most benyújtott 2020-as fejlesztési kérelemben 
(előterjesztés 1. melléklete) szerepel, – a Honvédelmi Minisztérium 201-239/2013. 
számú vagyonkezelői nyilatkozatával, a Nemzeti Földalapkelő Szervezet NFA-
011053/002/2013. számú tulajdonosi nyilatkozatával, határidő megkötés nélkül, már 
támogatott – húzóliftes (tányéros- vagy csákányos) felvonó kapacitásbővítés, továbbá 
egy új elemnek, a sípálya tetején egy játszótérnek a létesítése. 
 
Mindkét fejlesztés az önkormányzat hatályos rendeleteivel összhangban van, a bérelt 
területen belül valósul meg és fakitermelést nem igényel. 
 
A sífelvonó kapacitás bővítését, mint fentebb említettem, már korábban támogattuk és 
a hozzájáruló nyilatkozatokat is beszerezte az önkormányzat, ezért ebben az esetben, 
a Síaréna Kft.-nek, a hatósági engedélyezési eljárást kell majd lefolytatnia. A jogerős 
létesítési engedély alapján tudja majd megépíteni a tányéros- vagy csákányos felvonót. 
 
Az új játszótér esetében, előzetesen egyeztetni kell a szakkezelő VERGA Zrt.-vel és az 
ő támogató nyilatkozatuk birtokában lehet majd megkérni a tulajdonosi és a 
vagyonkezelői hozzájárulást. 
 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására.  
 
 
Eplény, 2020. február 14.  
 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020. (II. 24.) határozata 

 
a Síaréna Kft. 2020. évi fejlesztési tervéről 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Síaréna Kft. 2020. 
évi fejlesztési terve” 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 2020. 
évi fejlesztési tervét, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, támogatja. 

 

2. Az önkormányzat, az eplényi sípályák 2020. évi fejlesztési tervében szereplő, 
az A7-es sípályára tervezett, húzóliftes sífelvonó hatósági engedélyezését 
megelőzően szükséges nyilatkozatokat már korábban megkérte, és a 
Honvédelmi Minisztériumtól 201-239/2013. számú vagyonkezelői nyilatkozatot, 
valamint a Nemzeti Földalapkelő Szervezettől NFA-011053/002/2013. számú 
tulajdonosi nyilatkozatot megkapta. 

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott 
eplényi sípályák 2020. évi fejlesztési tervében szereplő – a sípálya tetején 
létesíteni tervezett – új játszótérrel kapcsolatban, az erdőterület 
szakkezelőjének, a VERGA Zrt.-nek (8200 Veszprém, Jutasi u. 10.), a támogató 
nyilatkozatát kérje meg. 

 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban meghatározott 
támogató nyilatkozat birtokában, az 1. pontban hivatkozott fejlesztés 
megvalósításához szükséges tulajdonosi és vagyonkezelői nyilatkozatot 
megkérje, illetve arra intézkedjen. 

 

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

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő:  3. pontban: 2020. március 31. 
 4. pontban: azonnal 
 
 
Eplény, 2020. február 24.  
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 


