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28-án 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Majer Ferenc képviselő

Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából
Lőczi Árpád
csoportvezető
Haizler Mihályné
jegyzőkönyvvezető
Dr. Kovács Hajnalka
háziorvos
Klausz Éva
óvodavezető
Igazoltan maradt távol:
Bogár Tamás és
Fiskál József

képviselők

Fiskál János polgármester:
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapítom, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 3 képviselő van jelen, Bogár Tamás és Fiskál József
képviselők előre jelezték távolmaradásukat, az ülés tehát határozatképes, azt
megnyitom.
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2017. (VI. 28.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2017. (III. 29.), az 54/2017.
(V. 24.), az 55/2017. (V. 24.), az 56/2017. (V. 24.) határozat 2. pontja, az 58/2017.
(V. 24.), az 59/2017. (V. 24.) és a 60/2017. (V. 24.) képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Fiskál János polgármester:
Indítványt teszek a napirend elfogadására a meghívóban foglaltaknak megfelelően.
A napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, az 5
tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2017. (VI. 28.) határozata
a 2017. június 28-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1.
A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
B) Döntés a polgármester jutalmazásáról
Előadó: Czigler Zoltán alpolgármester
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
3. Az iskolakezdési támogatás
módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

megállapításáról

szóló

rendelet

4. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális
ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
5. Az egészségügyi alapellátás
egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Fiskál János polgármester

feladatátvállalási

szerződéseinek

6. Eplény község helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálata
Előadó: Fiskál János polgármester
2

7.

8.

A)
A
Veszprémi
Kistérség
Többcélú
Társulása
Társulási
megállapodásának módosítása
B)
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézménye alapító okiratának módosításához történő hozzájárulás
Előadó: Fiskál János polgármester
A)
Az
önkormányzat
fenntartásában
működő
Eplényi
Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről
szóló – átfogó beszámolója a 2016/2017-es nevelési évről
B)
Tájékoztató a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai
beíratásokról
Előadó: Fiskál János polgármester
Klausz Éva óvodavezető

9. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
Klausz Éva óvodavezető
10. Beszámoló a központi orvosi
tapasztalatairól
Előadó: Fiskál János polgármester

ügyelet

2016.

évi

működési

11. Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól
Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos
12. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi
munkaterve
Előadó: Fiskál János polgármester
13. Az ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –
tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források gördülő elszámolásának
jóváhagyása
Előadó: Fiskál János polgármester
14. A Bakonykarszt Zrt. és Eplény Községi Önkormányzat közötti, az
Eplény
szennyvízelvezető
és
–tisztító
víziközmű-rendszerre
vonatkozó, vagyonkezelési szerződés módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
15. Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
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1.

A) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
A módosításra egyrészt azért kerül sor, mert a Kormány döntött arról, hogy a
településképi rendelet elkészítéséhez 1 millió forintot ad. Ez kerül most beépítésre a
bevételi és kiadási oldalra egyaránt. Egyeztettem, ha minden jól megy, a törvényes
határidőre el tudunk készíteni mindent. Ezen felül, a kiküldött előterjesztésnek
megfelelően, néhány átcsoportosításra teszek javaslatot. Az óvoda vizesblokkját most
a júliusi szünetben felújítanánk. A kisértékű tárgyi eszközökhöz helyeztünk még át 200
E Ft-ot. Így két mobilsátrat tudunk majd venni. A temetőben – a lakossági kérést
figyelembe véve – az urna sírhelyeknél egy-egy elválasztó készülne, egyelőre csak a
déli oldalon.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
B.) Döntés a polgármester jutalmazásáról
Előadó: Czigler Zoltán alpolgármester
Fiskál János polgármester:
Előre jelzem, hogy ebben a szavazásban nem veszek részt érintettségem miatt.
Czigler Zoltán alpolgármester:
Az írásos anyagot megkapta mindenki, melyben minden részletesen le van írva. Annyit
jegyeznék meg, hogy az eddig eltelt 25 évben, ahova eljutott a falu, ebben a
polgármester úrnak nagy szerepe van.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
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Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 2 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2017. (VI. 28.) határozata
a polgármester jutalmazásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítása és döntés a polgármester jutalmazásáról” szóló előterjesztést és a
következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – a 2017. évi költségvetésben betervezett jutalmazási keretből, hat havi
illetménynek
megfelelő,
bruttó
2 428
200,Ft,
azaz
Kettőmilliónégyszázhuszonnyolcezer-kettőszáz forint összegű jutalomban részesíti a
polgármestert – Eplény község önállóvá válásától kezdődően, az 1992. február 1jei helyhatósági választástól folyamatosan – immár 25 éves polgármesteri
tisztségének betöltése alkalmából. Ezen jutalmazással is elismerve a
polgármesternek Eplény község önállóságáért, a település folyamatos fejlődésért
végzett, időt és energiát nem kímélő áldozatos munkáját. A polgármester ezen
eltelt 25 év alatt felelősséggel, sikeresen irányította, vezényelte az éves
költségvetések végrehajtását, biztosítva az önkormányzat stabil működését. A
kötelező alapfeladatai ellátása mellett, az önkormányzat és intézménye
pályázatainak teljes körű, személyes menedzselését is elvégezte, miközben
önállóan is számtalan sikeres pályázatot írt.
Mindig segített a helyi civil szervezeteknek pályázatok felkutatásában és
elkészítésében, azok sikeres lebonyolításában, projektfenntartásokban, pénzügyi
elszámolásokban is személyesen működött közre.
A polgármester mindig a település érdekeit maximálisan szem előtt tartva
képviselte Eplény község érdekeit a különböző szervezetekben, társulásokban,
fórumokon.
Évek óta végzi a közfoglalkoztatással, a nyári diákmunkával és a közérdekű
önkéntes tevékenységet végző diákokkal kapcsolatos plusz feladatokat is.
Mindezeket az alap-, kiegészítő- és önként vállalt feladatokat, a 25 éven keresztül,
külön helyi hivatali apparátus vagy segítő személyzet nélkül végezte el.
A 25 évből 16 éven keresztül – az akkori főállása mellett – társadalmi
megbízatásban, a munkaidején felül és az éves szabadsága terhére végezte a
munkáját.
Összességében a 25 évnyi polgármesteri szolgálatával jelentősen hozzájárult a
település infrastrukturális és turisztikai fejlődéséhez, továbbá a község
növekedéséhez, a működőképes, felújított intézmények kialakításához,
fenntartásához és a jelenlegi arculatának kialakításához.
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2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott jutalom
2017. július 10-ig történő kifizetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2. pontban: 2017. július 10.
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.
Az iskolakezdési támogatás
módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

megállapításáról

szóló

rendelet

Fiskál János polgármester:
Évekig nem nyúltunk hozzá az iskolakezdési támogatás összegéhez, sajnos időközben
csökkent a gyermeklétszám is, kevesebb gyermek születik. A költségvetésben a
szociális juttatásokra tervezett keret elegendő hozzá, ezért javasolnám, hogy emeljük
meg mindegyik kategóriát 4-4 ezer forinttal, szeptembertől már így fizetnénk ki a
támogatást, utalvány formájában.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
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az iskolakezdési támogatás megállapításáról szóló 10/2015. (VIII. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.
A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális
ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Új szociális juttatásként javasolom bevezetni az óvodáztatási támogatást. Egy
kisgyermek óvodába indításánál segítség ez az összeg, a szülők biztosan örülni fognak.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.
Az egészségügyi alapellátás
egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Fiskál János polgármester

feladatátvállalási

szerződéseinek

Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2017. (VI. 28. ) határozata
a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet és a védőnői ellátás
feladatainak átvállalásáról szóló megállapodások jóváhagyásáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az egészségügyi
alapellátás feladatátvállalási szerződéseinek egységes szerkezetbe foglalása” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzatával kötött feladatátvállalási megállapodások
egységes szerkezetbe foglalását a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi
ügyeleti ellátás feladatának átvállalásáról, a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal.
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladatátvállalási megállapodás
egységes szerkezetbe foglalását a védőnői ellátás (anya,- gyermek- és
csecsemővédelem) feladatának átvállalásáról, a határozat 2. melléklete szerinti
tartalommal.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzatával a – határozat 1. és 2. melléklete szerinti –
megállapodásokat aláírja.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pont: 2017. július 31.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető, dr.
Bölöniné dr. Deák Piroska szociális és egészségügyi ügyintéző
6.

Eplény község helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálata
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2017. (VI. 28.) határozata
Eplény község helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálatáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község
helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálata” című előterjesztést és a
következő döntést hozta:
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2013. (VI. 27.) számú
határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A képviselő-testület
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek
eleget tett, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését
elfogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálat nem szükséges, a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés közzétételével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2017. július 15.
7.
A)
A
Veszprémi
Kistérség
Többcélú
Társulása
Társulási
megállapodásának módosítása
B)
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézménye alapító okiratának módosításához történő hozzájárulás
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2017. (VI. 28.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának
módosításáról, továbbá Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának
módosításához történő hozzájárulásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
„A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának
módosítása
B) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
alapító okiratának módosításához történő hozzájárulás”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítását a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást
módosító megállapodás aláírására.
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának
módosításához a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal hozzájárul.
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási
Tanácsának elnökét a testület döntéséről.
Felelős:
Határidő:

2. pont tekintetében Fiskál János polgármester,
4. pont tekintetében dr. Mohos Gábor jegyző
2. pontot érintően: 2017. július 5.
4. pontot érintően: 2017. június 29.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
8.
A)
Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó
beszámolója a 2016/2017-es nevelési évről
B)
Tájékoztató a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai
beíratásokról
Előadó: Fiskál János polgármester
Klausz Éva óvodavezető
Fiskál János polgármester:
Írásban mindenki megkapta a beszámolót és a tájékoztatót is. Van-e esetleg szóbeli
kiegészíteni valód ezekkel kapcsolatban?
Klausz Éva óvodavezető:
Különösebb kiegészítenivalóm nincs. Egy jó hírem van, mióta leadtam az írásos
anyagot, holnap lesz egy új beiratkozónk. A jövő évtől valószínűleg
beszédfogyatékosság miatt két sajátos nevelési igényű kisgyermek lesz, amely
normatíva szempontjából plusz két normatívát jelent. Reméljük, hogy Eplénybe jönnek
még beköltözők és tudjuk növelni a létszámot az év során. Így tíz gyermekkel indulunk
szeptemberben majd.
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Fiskál János polgármester:
Csak a beszámolóval kapcsolatban kell határozatot hoznunk, a tájékoztatóval
kapcsolatban nem.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2017. (VI. 28.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének 2016/2017-es nevelési
évről készített átfogó beszámolójáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzat fenntartásában
működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről
szóló – átfogó beszámolója a 2016/2017–es nevelési évről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Eplényi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjének az intézmény
tevékenységről készített átfogó beszámolóját, a határozati javaslat 1. melléklete
szerinti tartalommal, elfogadta.
2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2016/2017-es nevelési
évre a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó
minőségben teljesítette.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az óvoda
vezetőjét.
Felelős: 3. pontban: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: 2017. július 10.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
9.
Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda
2017/2018-as
nevelési
évre
vonatkozó
munkatervének
véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
Klausz Éva óvodavezető
Fiskál János polgármester:
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2017. (VI. 28.) határozata
Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda
2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évre
vonatkozó munkatervének véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Eplényi
Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2017/2018. nevelési évre készített, a
határozat 1. mellékletét képező munkatervben foglaltakkal.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat megküldésével,
értesítse az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2017. július 7.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
10. Beszámoló a központi
tapasztalatairól
Előadó: Fiskál János polgármester

orvosi

ügyelet

2016.

évi

működési

Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2017. (VI. 28.) határozata
a központi orvosi ügyelet 2016. évi működési tapasztalatairól
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet 2016. évi
működési tapasztalatairól szóló beszámolót, a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal, elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

dr. Mohos Gábor jegyző
2017. július 1.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Lőczi Árpád
csoportvezető

11. Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli előterjesztés)
Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos
Dr. Kovács Hajnalka háziorvos:
2016-os évben tovább nőtt az esetszámunk. 16 413 esetet láttam el. Ebből 231 volt a
háznál ellátott esetek száma. Napi átlagban 45-50 beteget jelent, de a téli időszakban
ez azért több, a nyári időszakban pedig kb. 30 ellátott. 2900 esetben küldtem tovább
beteget és 117 esetben láttam el nem területi ellátási kötelezettségembe tartozó
beteget. Idén télen érdekes volt, hogy sokkal több volt a sípálya forgalma, még sosem
fordult elő, hogy ilyen sokan kértek volna ambuláns segítséget tőlem. Nagyon szívesen
segítek ilyen esetben is. A praxisban nagy változás történt ebben az évben, új
asszisztensnőm lett. Nagyon felkészült, nagy tudású, végtelen türelemmel megáldott
hölgy. Úgy érzem nagyon jól választottam. Tavaly is kaptunk havi százezer forintos
emelést a finanszírozásban, melyet tavaly is a bérek felzárkóztatására fordítottam.
Ügyeletvezető lettem a zirci körzetben. Minket is érint az orvoshiány. Az OEP
minősítésem, az indikátorszámom kicsit romlott, mert meghaladtam beutalásokkal azt
az átlagot, ami az én praxisom betegszámára előírt. Figyelmeztettek, hogy kicsit
vegyek vissza a beteg beutalásból. Pedig próbálok ésszerűen betegeket utalni, nem
szoktam feleslegesen vizsgálatokat kérni. Jobban figyelek, de ez az ellátás rovására
nem fog menni. Ha valakinek szüksége van egy vizsgálatra, az meg fogja kapni a
beutalót. Eszközfejlesztés tavaly nem történt. Idén lesz majd. November 1-től indulni
fog az Egészségügyi Elektronikus Tér. Minden beteg adata fent lesz rajta. Az első
évben a gyógyszerfelírás fog felkerülni. Új programot kell vásárolnom, és új laptopot
is.
Szeretném polgármester úrral megbeszélni, hogy 2018-ban kicsit költsünk a rendelőre.
Ennyit szerettem volna elmondani, minden rendben megy a praxisban. A létszámunk
évek óta stabil, jelenleg 1947 fő. Sajnos Eplényben az a probléma, hogy a születések
száma alacsony és a halálozások száma meghaladja a születések számát. Szívesen
válaszolok minden kérdésre.
Fiskál János polgármester:
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A rendelő felújításával kapcsolatban van aktuális pályázatunk, de egyelőre nincs
döntés. A jövő évben meg fog történni az akadálymentesítés, az ajtók felújítása,
hangszigetelése.
A tájékoztatóval kapcsolatban, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. A
testület tagjai 3 igen szavazattal tudomásul vették a beszámolót.
12. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi
munkaterve
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2017. (VI. 28.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi
munkatervének elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve” című előterjesztést
és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 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: 2017. július 7.
13. Az ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –
tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források gördülő elszámolásának
jóváhagyása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
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Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2017. (VI. 28.) határozata
Az ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz
kapcsolódó fejlesztési források gördülő elszámolásának jóváhagyásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az ivóvízszolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó
fejlesztési források gördülő elszámolásának jóváhagyása” című előterjesztést és a
következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz-szolgáltatáshoz,
valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források
gördülő elszámolását a BAKONYKARSZT Zrt.-vel történt egyeztetések alapján, a
1996-2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan – a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal –, valamint a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően – a
határozat 2. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.
2. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2016. december 31-i állapotnak
megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt. felé követelésként kimutatott nettó
vagyonkezelési díjak összege az 1. pontban hivatkozott fejlesztési forrásokba
kerüljön beszámításra.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat
megküldésével, tájékoztassa a BAKONYKARSZT Zrt.-t.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozattal
elfogadott fejlesztési források nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan
a további szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2017. június 30.
3. pontban: azonnal
4. pontban: folyamatosan
A 4. pont végrehajtása előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota
irodavezető
14. A Bakonykarszt Zrt. és Eplény Községi Önkormányzat közötti, az
Eplény szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó,
vagyonkezelési szerződés módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
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Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így
kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2017. (VI. 28.) határozata
A Bakonykarszt Zrt. és Eplény Községi Önkormányzat közötti, az Eplény
szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó,
vagyonkezelési szerződés módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Bakonykarszt Zrt.
és Eplény Községi Önkormányzat közötti, az Eplény szennyvízelvezető és –tisztító
víziközmű-rendszerre vonatkozó, vagyonkezelési szerződés módosítása” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. és
Eplény Községi Önkormányzat közötti, az Eplény szennyvízelvezető és –
tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó, vagyonkezelési szerződés
módosítását – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat
megküldésével, tájékoztassa a Bakonykarszt Zrt.-t.
3. A képviselő-testület felhatalmazza
vagyonkezelési szerződés aláírására.

a

polgármestert

a

módosított

Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2017. július 15.
3. pontban: 2017. szeptember 15.
15. Egyebek
Fiskál János polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a buszmegálló felújításának, a közösségi
ház melletti térkövezésnek megkezdődtek a kivitelezési munkái. Ha az időjárás nem
szól közbe, akkor a főbb munkák a héten el is készülnek teljes mértékben.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem nincsen, így az ülést 18 óra 22
perckor bezárom.
K.m.f.
16

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:
Lőczi Árpád
csoportvezető
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