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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A tavaly decemberi ülésen tárgyaltuk a Honvédelmi Minisztériummal 93/497-1/2016. 
(555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés módosításáról szóló előterjesztést és 
annak elfogadásáról a 80/2018. (XII. 12.) számú határozatban döntöttünk. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában 
hivatkozott bérleti szerződést aláírja, amelynek a határideje 2018. december 31-e volt. 
 
A szerződés elfogadásáról szóló döntést, a határozatnak megfelelően, megküldtem a 
Honvédelmi Minisztériumba és egyezettem az aláírás menetével kapcsolatban. 
 
Tekintettel arra, hogy a Honvédelmi Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) 
számon kötött, az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt bérleti 
szerződést több szervezetnek kell aláírnia, és ez nem egy adott időpontban történt, 
illetve történik meg, ezért a protokollok miatt egy kicsit hosszadalmasabb, mint 
gondoltam.  
A szerződést ennek megfelelően csak akkor tudom majd aláírni, ha azt a Honvédelmi 
Minisztériumból kézbesítik számomra. 
 
Ezen indokok miatt kérem, hogy a fent hivatkozott határozat 2. pontjának végrehajtási 
határidejét a képviselő-testület módosítsa. 
 

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
  
 
Eplény, 2019. január 22. 
 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2019. (I. 30.) határozata 

 
a Honvédelmi Minisztériummal 93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon 
kötött bérleti szerződés módosításáról szóló 80/2018. (XII. 12.) számú 

határozatban foglalt határidő módosításáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Honvédelmi Minisztériummal 
93/497-1/2016. (555/51/2006.) számon kötött bérleti szerződés módosításáról szóló 
80/2018. (XII. 12.) számú határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét a következő 
szerint módosítja, a jelen módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit, határidejét nem 
érinti: 
 
„Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a Honvédelmi Minisztérium által aláírt és megküldött egységes 

szerkezetű bérleti szerződés kézhezvételét követően azonnal,” 
     
 
Eplény, 2019. január 30.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 


