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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az IKSZT/2008/1-0676 azonosító számú 

címbirtokosaként, a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletben megjelent az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására 

igénybe vehető támogatás igénybevételével megvalósította a tervezett beruházást és a záró 

kifizetési kérelem benyújtását követően, 2011. május 2-án megkezdhette a működtetést. 

Az IKSZT működésével kapcsolatban legutóbb a 2012. október 25-i képviselő-testületi ülésre 

készült beszámoló. 

Az azóta eltelt időszak tapasztalatait összefoglalva az IKSZT munkatársak összeállították az 

alábbi részletes összefoglalót: 

 

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyerésével lehetőséget kaptunk, hogy mind a 

lakosság, mind a civil szervezetek számára, helyet és lehetőséget biztosítsunk, előadások, 

tanácsadások, fórumok, közművelődési programok szervezésére. 

 

Opcionális szolgáltatásaink: 

 Ifjúsági közösségi programok szervezése 

 Ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése 

 Ifjúsági információs pont működtetése 

 Fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása 

 Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont 

működtetéséhez 

 Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése 

 Közösségi internet hozzáférés biztosítása önállóan vagy teleházban működő 

eMagyarország ponton 

 Közművelődési programok szervezése 

 Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása 

 Közösségfejlesztési folyamatok generálása folyamatkövetése 

 Hely biztosítása civil szervezetek számára 

 Egészségfejlesztési folyamatok szervezése 

 Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (közháló végpont) 

 Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) információs pont működtetése 

 Ifjúsági klub 

 Közösségi terem 

Továbbá, amire a lakossági igény mutatkozik.  

 

 A 2012-es évben október 24-ig terjedően számoltunk be programjainkról, így ebben a 

beszámolóban az eltelt időszakban megvalósult, illetve a december 31-ig tervezett 

programjainkat mutatjuk be. 

 

2012. évi programok október 25-től december 31-ig terjedő időszakban: 

 2012.10.25. Képviselő-testületi ülés, közbiztonsági tájékoztató civil szervezetek részére 

az IKSZT-teremben. 

 2012.10.31. Fortuna Színjátszó Egyesület közgyűlés az IKSZT-teremben. 

 2012.11.10. Szent Imre kupa sakkverseny az egyházi középiskolások szervezésében. Az 

eseménynek az Ámos- borház adott otthont. Az IKSZT helyet és lehetőséget biztosított 

a program megtartására, valamint adminisztratív feladatokat látott el a rendezvény 

lebonyolításában. 

 2012.11.12. Tájékoztató előadás az új agrárkamarai törvényváltozásokról. Az előadást 

Nádudvary Gábor helyi kijelölt képviselő tartotta az IKSZT-teremben.  



 - 3 - 

 2012.11.19. A Fortuna Színjátszó Egyesület heti rendszerességgel kezdte meg próbáit a 

művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget biztosított a próbák megtartására. 

A programot Takács Tímea IKSZT programszervező és egyben a Fortuna Színjátszó 

Egyesület elnökeként bonyolította le. 

 2012.11.21. Klausz Norbert Falugazdász fogadóórája az IKSZT-teremben. 

 2012.11.22. Zirci diabétesz klub előadása az IKSZT-teremben. Az előadás témája: A 

gyógygombák és az egyes típusú cukorbetegség. 

 2012.11.24. Adventi készülődés a művelődési házban. 

 2012.11.25. Népi hangszerbemutató a művelődési házban. 

 2012.11.29. Közmeghallgatás az IKSZT-teremben. 

 2012.12.08. Egyházközség karácsonyi rendezvénye a művelődési házban. 

 2012.12.08. Mikulás Bál a művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget 

biztosított a program megtartására, valamint adminisztratív feladatokat látott el a 

rendezvény lebonyolításában. 

 2012.12.14. Idősek karácsonya a művelődési házban. 

 2012.12.19. Klausz Norbert Falugazdász fogadóórája az IKSZT-teremben. 

 2012.12.20. Kirakodó vásár a művelődési házban. 

 2012.12.29. Billiárd bajnokság a művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget 

biztosított a program megtartására. 

 2012.12.31. Szilveszteri bál a művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget 

biztosított a program megtartására, valamint adminisztratív feladatokat látott el a 

rendezvény lebonyolításában. 

 

2013. évi programok: 

 2013.01.05. Pótszilveszter a művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget 

biztosított a program megtartására. 

 2013.01.21. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fóruma az 

IKSZT-teremben. A rendezvény témája a helyi márka kialakítása a Bakonyban. 

 2013.01.24. Kirakodó vásár a művelődési házban. 

 2013.01.25. A Fortuna Színjátszó Egyesület heti rendszerességgel kezdte meg próbáit a 

művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget biztosított a próbák megtartására. 

A programot Takács Tímea IKSZT programszervező és egyben a Fortuna Színjátszó 

Egyesület elnökeként bonyolította le. 

 2013.01.26. Farsangi álarckészítés a művelődési házban. 

 2013.01.31. Képviselő-testületi ülés az IKSZT-teremben. 

 2013.02.09. Ingyenes szemvizsgálat az IKSZT-teremben. A programot Csider Éva 

szemoptikus segítségével bonyolítottuk le. 

 2013.02.21. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fogadóórája az 

IKSZT-teremben. 

 2013.02.22. Kirakodó vásár a művelődési házban. 

 2013.02.23. Farsangi bál a művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget 

biztosított a program megtartására, valamint adminisztrativ feladatokat látott el a 

rendezvény lebonyolításában. 

 2013.02.24. Billiárd verseny a művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget 

biztosított a program megtartására, valamint adminisztratív feladatokat látott el a 

rendezvény lebonyolításában. 

 2013.02.24. Farsang a gyerekeknek a művelődési házban. Az IKSZT helyet és 

lehetőséget biztosított a program megtartására, valamint adminisztratív feladatokat 

látott el a rendezvény lebonyolításában. 

 2013.02.25.-2013.03.31. Farsangi élményeim rajzpályázat. A beadott művek a 

könyvtárban kihelyezésre kerültek, valamint a gyerekek díjazásban részesültek. 

 2013.02.28. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása az IKSZT-

teremben. 
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 2013.02.28. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat- Foglalkoztatási és képzési tájékoztató 

 2013.03.07. Lakossági fórum a művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget 

biztosított a program megtartására.  

 2013.03.16. Nőnapi Bál a művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget 

biztosított a program megtartására, valamint adminisztratív feladatokat látott el a 

rendezvény lebonyolításában. 

 2013.03.19. Internet Fiesta a Könyvtárban. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség – a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával – immár 14. alkalommal rendezte meg az 

Internet Fiestát a könyvtárakban azért, hogy mindenki számára megismerhető legyen az 

internet világa. 

 2013.03.20. Március 15-i megemlékezés a művelődési házban. A megemlékező műsort 

a Fortuna Színjátszó Egyesület adta elő. 

 2013.03.21. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fogadóórája az 

IKSZT-teremben. 

 2013.03.27. A budapesti Batyu Színház élő bábos előadása a gyerekeknek a művelődési 

házban. 

 2013.03.28. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása az IKSZT-

teremben. 

 2013.04.06. Nyugdíjas klubdélután a művelődési házban. 

 2013.04.10. Csalán Egyesület előadása a művelődési házban. Az előre igényelt 

komposzt ládák kiosztása. 

 2013.04.11. Felolvasó est a Könyvtárban, a Költészet napja alkalmából. 

 2013.04.19. A Fortuna Színjátszó Egyesület heti rendszerességgel kezdte meg próbáit a 

művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget biztosított a próbák megtartására. 

A programot Takács Tímea IKSZT programszervező és egyben a Fortuna Színjátszó 

Egyesület elnökeként bonyolította le. 

 2013.04.20. Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány heti rendszerességgel kezdte meg 

próbáit a művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget biztosított a próbák 

megtartására. 

 2013.04.25. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása az IKSZT-

teremben. 

 2013.05.03. Kirakodó vásár a művelődési házban. 

 2013.05.04. Anyák napi kézműves foglalkozás a művelődési házban. 

 2013.05.06. „Adóbevallás az interneten keresztül” képzés az IKSZT-teremben. 

 2013.05.18. Pünkösdi bál a művelődési házban.  Az IKSZT helyet és lehetőséget 

biztosított a program megtartására, valamint adminisztratív feladatokat látott el a 

rendezvény lebonyolításában. 

 2013.05.23. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fóruma az 

IKSZT-teremben. 

 2013.05.29. Ingyenes hallásvizsgálat az IKSZT-teremben. 

 2013.05.30. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása az IKSZT-

teremben. 

 

További tervezett programok: 

Június 

 XXI. Gyermeknap 

 Szünidei Matiné 

 „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fogadóóra 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 

Július  

 Szünidei Matiné 

 Nyugdíjas klubdélután 

 Virágolvasó pályázat 
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 Lauder Javne Zeneiskola zene tábora 

 „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fogadóóra 

 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat- Foglalkoztatási és képzési tájékoztató 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 

 Útvonaltervezés-közösségi internet 

Augusztus 

 Színjátszó tábor 

 XII. Eplényi Vigasságok 

 Búcsúi bál 

 Virágolvasó pályázat 

 „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fogadóóra 

 Véradás 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 

Szeptember 

 „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fogadóóra 

 Nyárbúcsúztató Bál 

 Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 

Október 

 „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fogadóóra 

 Nyugdíjas klubdélután 

 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat- Foglalkoztatási és képzési tájékoztató 

 1956. október 23-i megemlékező műsor 

 Karaoke party 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 

 Őszi könyvtári napok 

November 

 „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fogadóóra 

 Egészségfejlesztési programsorozat 

 Adventi készülődés 

 Halloween készülődés 

 Halloween party 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 

 Alternatív gyógymódok megismerése-közösségi internet 

December 

 „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fogadóóra 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 

 Mikulás 

 Mikulás Bál 

 Idősek karácsonya 

 Szilveszter 

 

Együttműködő partnereink: 

 

Eplényi Gyermekekért Alapítvány (közalapítvány) 
8413 Eplény, Veszprémi út 68. 

Dreissiger Gáborné Kuratórium Elnöke 

Tel.: +3688453-122 

Mobil: +3670398-1595 

Számla szám: OTP Zirci Fiók 11748117-20006503 

Adószáma: 18915239-1-1 
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Eplényi Komédiás Egylet 
8413 Eplény, Veszprémi út 68. 

Pisztel Miklós elnök 

Tel: +3630437-2967 

Adószám:18934171-1-19 

Számlaszám:73900030-10015029 

 

Fortuna Színjátszó Egyesület 

8413 Eplény, Veszprémi út 68. 

Takács Tímea elnök 

Tel:+3630683-5385 

Adószám:18224331-1-19 

Számlaszám:10104820-08556200-01003002 

Email: timona1986@gmail.com  

 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Gyulafirátóti Művelődési Háza 

8412 Gyulafirátót, Hajmáskéri u. 2. 

Tel: +3688/457-795 

Vezető: Némethné Gunther Teréz művelődésszervező 

 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

8200 Veszprém, komakút tér 3. 

Tel:+88/424-011 

E-mail: ekmk@ekmk.hu 

Igazgató: Pálmann Judit 

 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és 

Szaktanácsadási Intézet 

1119 Budapest Andor utca 47-49. 

 

 

Lakossági és Ifjúsági információs pont működése: 

Minden hétfőn 16-18 óráig: 

 Ifjúsági Információs Pont (továbbtanuláshoz, diákmunkához, ifjúságot érintő problémák 

megoldásához támogatás és információ nyújtása).  

Minden csütörtökön 16-18 óráig: 

 Elektronikus közigazgatási végpont (közháló végpont: bejelentkezés az ügyfélkapun; 

egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés; forgalmi engedéllyel 

kapcsolatos ügyintézés; adatszolgáltatás letiltása; TAJ- szolgáltatás; nyugdíj e-

ügyintézés; foglalkoztatott bejelentése; magánnyugdíj-pénztáriszolgáltatások; 

felsőoktatási felvételi jelentkezés; gépjármű igazgatási ügyekkel kapcsolatos 

ügyintézés; nemzetközi vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés; okmányiroda az 

interneten stb.) 

Az IKSZT-n belül csak az elektronikus úton történő ügyintézésre van lehetőség, az 

okmányirodában kizárólag személyesen intézhető ügyeket nem helyettesíti. 

 NFSZ (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) információs pont (aktuális álláslehetőségek, 

pályázatok ismertetése, tanácsadás nyújtása, szórólapok és tájékoztató füzetek 

biztosítása) 

 

Az IKSZT-terem nyitva tartási ideje: 

Hétfő: 16-18 óráig (Ifjúsági Információs pont) 

Kedd:  14-19 óráig (Ifjúsági Klub) 

Szerda:  14-19 óráig (Ifjúsági klub) 

Tel:+3630683-5385
mailto:timona1986@gmail.com
tel:+88/424-011
mailto:ekmk@ekmk.hu
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Csütörtök:  16-18 óráig (Lakossági információs pont) 

Péntek:  14-21 óráig (Ifjúsági klub) 

Szombat:  zárva 

Vasárnap:  zárva 

 

A Könyvtár és internetes helyiség nyitva tartási ideje: 

Hétfő – péntek: 10-18 óráig 

Szombat:      8-14 óráig  

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 

elfogadására. 

  

Eplény, 2013. május 29. 

 

 

         Fiskál János 

 

 

 

          

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2013.(…….) határozata 

 

az IKSZT működésének eddigi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Beszámoló az IKSZT működésének 

eddigi tapasztalatairól” című előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

  

       

Eplény, 2013. május 29. 

 

 

 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 

polgármester  jegyző 

 


