EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/22/6/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június
27-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Majer Ferenc képviselő
Fiskál József képviselő

Jelen van továbbá:
Dr. Dénes Zsuzsanna
Haizler Mihályné

irodavezető, jegyzői főtanácsadó
jegyzőkönyvvezető

Fiskál János polgármester:
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Bogár Tamás előre jelezte
távollétét, így az ülés tehát határozatképes, azt megnyitotta.
Fiskál János polgármester:
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2018. (VI. 27.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2018. (V. 30) képviselőtestületi határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
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Fiskál János polgármester:
Indítványt tesz a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2018. (VI. 27.) határozata
A 2018. június 27-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Eplény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Eplény Helyi Építési Szabályzatáról
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

szóló

13/2004.

2018.

évi

(XI.

11.)

3. Hozzájárulás
Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által
biztosított
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátásokról,
azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához
Előadó: Fiskál János polgármester
4. Hozzájárulás
Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési
díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosításához
Előadó: Fiskál János polgármester
5. Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól
Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos
6. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi
munkaterve
Előadó: Fiskál János polgármester
7. A VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása,
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való
részvételről szóló 19/2018. (II. 21.) határozat kiegészítése
Előadó: Fiskál János polgármester
8. Tájékoztató a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beíratásokról
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő
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9. Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Eplény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

2018.

évi

Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Eplény Helyi Építési Szabályzatáról
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

szóló

13/2004.

(XI.

11.)

Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. Hozzájárulás
Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által
biztosított
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátásokról,
azok
3

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2018. (VI. 27.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) módosításához történő
hozzájárulásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014.
(III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelettervezetben
foglaltakkal egyetért, a rendelet módosításához hozzájárulását adja
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról,
a határozat megküldésével, tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármesterét.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
4. Hozzájárulás
Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési
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díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosításához
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2018. (VI. 27.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosításához történő hozzájárulásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelettervezetben
foglaltakkal egyetért, a rendelet módosításához hozzájárulását adja
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról,
a határozat megküldésével, tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármesterét.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
5. Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól
Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos

5

Dr. Kovács Hajnalka háziorvos:
A tavalyi éves beszámolóm óta lényeges változások történtek. Ez annak a nagy
elektronikus fejlesztésnek köszönhető, amelyet a kormány végre szeretne hajtani.
Létrehozták az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Teret (EESZT). Egy év áll
rendelkezésünkre, hogy csatlakozzunk. 2017. november 1-én indult az EESZT. Ez egy
virtuális tér, virtuális adatrögzítő rendszer. Azokat a feltételeket kellett
megteremtenünk, hogy a praxis adatai erre az adatszolgáltatói térre rákapcsolódjanak.
Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy most vagyunk kész ezzel az átállással. Eleinte
nagyon sok hiba volt ezzel a programmal, de azt mondhatom, hogy kb. egy hónapja
már zökkenőmentesen tudunk dolgozni. Ez nekem nagyon nagy fejlesztéseket
jelentett, mert már egy elavult programmal dolgoztam. Kellett vásárolnom egy
teljesen új orvosi szoftvert. Ezt ugyanattól a cégtől tudtam megvenni, akinek a régebbi
programját használtam. Kellett még vásárolnom új laptopokat, nyomtatókat. Nagy
fejlesztés volt, de kész van. Rajta van a praxis ezen a virtuális téren. Ez a rendszer
nagyon jó és hasznos lesz. Ha a betegeim hivatalos TB finanszírozott rendelésen
járnak, én látom már, hogy hol vannak, látom a leleteiket.
Április 1-től új asszisztensnőm van, mert az előző elment nyugdíjba. Nagyon
meg vagyok vele elégedve, fel tudta venni a gyors munkatempómat, jól belerázódott.
Úgy látom, hogy a betegek nagyon megbíznak benne és szeretik. Ez alapján úgy
gondolom, hogy nagyon jó döntés volt.
A 2017. évi forgalom megint egy kicsit több volt, mint az előző évi. Közel 16
ezer orvos-beteg találkozás volt. Ez átlagosan napi 62 orvos-beteg találkozásra jött ki.
Ez a nyári időszakban egy kicsit könnyebb, 45 felett van, télen pedig 100 feletti a napi
átlag. A praxis létszám nőtt, 1998 fő. Sajnos a beköltözők miatt és nem a születések
hatására nőtt ez a szám. Tavaly 12 születés és 23 haláleset volt a praxisban.
Nagyon szépen köszönöm a rendelő felújítását, szerintem nagyon szép, modern
lett. Probléma volt egy-két beteggel, hogy sajnos a veszprémi ügyelet elégtelensége
miatt elkezdtek átjárogatni a zirci ügyeletre. Természetesen ellátjuk őket én és a
kollégáim is, de mindig megmondjuk, hogy nem Zircre, hanem Veszprémbe kell
menni.
Elkezdtem egy új szakképzést, ez a palliatív medicina, amely az életvégével
foglalkozik, azokkal a betegekkel, akiknek már a gyógyításban és a gyógyulásban
nincs helye, viszont meghalni sem tudnak még, mert nem annyira betegek. Ez egy
betegség menedzseléséről, a tünetek enyhítéséről, az egész család támogatásáról és
hát az aktív haldoklás segítéséről szól. Egy éves ez a képzés, most októberben fogok
belőle vizsgázni. Most voltam egy hosszabb tanfolyamon – ezúton is köszönöm
polgármester úrnak, hogy támogatott ebben – öt hétig voltam távol. A palliatív
medicina szakorvosa leszek. Ezzel pedig az a tervem – semmiképpen nem szeretném a
praxist elhagyni – van hospice szolgálat itt a megyében, ők végzik ezeknek a
betegeknek az otthoni ellátását és nekik sajnos nincs palliatív orvosuk. Az otthoni
betegellátásba szeretnék én bekapcsolódni. Ezek az én egyéni szakmai terveim.
Fiskál János polgármester:
Nagyon köszönjük a munkáját, továbbra is nagyon elégedettek vagyunk az orvosi
ellátással.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja tudomásul vette a tájékoztatót.
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6. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi
munkaterve
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2018. (VI. 27.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi
munkatervének elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve” című előterjesztést
és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. II. félévi
munkatervét – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges munkatervet a
napirend előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak küldje meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2018. július 9.
7. A VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása,
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való
részvételről szóló 19/2018. (II. 21.) határozat kiegészítése
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2018. (VI. 27.) határozata
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a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása,
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton való
részvételről szóló 19/2018. (II. 21.) határozat kiegészítéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú
Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című
pályázaton való részvételről szóló 19/2018. (II. 21.) számú határozatát az alábbi 5.
ponttal egészíti ki:
„5. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a határozat 1. és 3. pontjában meghatározott
beszerzésre kerülő eszközök tárolási helye az önkormányzat kizárólagos tulajdonában
lévő Eplényi Napköziotthonos Óvoda pinceszintjén lévő raktár- és tároló helyiségek
8413 Eplény, Veszprémi utca 62. (helyrajzi száma: Eplény 79).
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 5. pontban: az eszközök beszerzésétől folyamatosan”
8. Tájékoztató a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beíratásokról
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő

(A tájékoztató szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Fiskál János polgármester:
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja tudomásul vette a tájékoztatót.
9. Egyebek
Fiskál János polgármester:
A tervezett beruházások, amelyekről már számot adtam, az útfelújítás, óvoda, orvosi
rendelő mind befejezésre kerültek. Kifizetésük megtörtént. Az elszámolást is szerettem
volna megtenni, de sajnos egyelőre nem lehet. Az Államkincstárral is egyeztettünk.
Nincs még az Ebr42-ben felület ahol ezt meg tudnám tenni.
A LEADER pályázatoknál sajnos a hiánypótló felületek csak a napokban jelentek meg.
Reménykedünk benne, hogy ezek a támogatások ebben az évben azért még
megérkeznek. Az informatikai háttér lemaradása, hibája miatt nagyon körülményesen
mennek a dolgok és kellemetlen annak is, aki a pályázatot kezeli és annak is aki
pályázik.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 18 óra 03 perckor
bezárta.
K.m.f.
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Az ülésen nem vettem részt, ezért a
jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem
tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése
alapján írtam alá.

Fiskál János
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:

Dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető, jegyzői főtanácsadó
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