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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. májusban megkezdte a működtetést.
A korábbi évekhez hasonlóan, az elmúlt év tapasztalatait összefoglalva, az IKSZT
munkatársak összeállították az 1. mellékletként csatolt részletes beszámolót a 2015.
évi tevékenységről.
Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Eplény, 2016. január 21.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (I. 27.) határozata
az IKSZT 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér (IKSZT) 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete
szerinti tartalommal – elfogadja.
Eplény, 2016. január 27.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi
…/2016. (I. 27.) határozatához

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Jelentés az IKSZT 2015. évi tevékenységéről
2011. május 3-án kezdte meg működését Eplényben az IKSZT. A Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium adományozta ezt a címet az Új Magyarország
Vidékfejlesztési programon belül a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó Integrált közösségi és szolgáltató Tér cím
elnyerésére. Lehetőséget kaptunk ezzel arra, hogy mind a lakosság mind a civil
szervezetek számára helyet és lehetőséget biztosítsunk előadások, tanácsadások,
fórumok, közművelődési programok számára.
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)
 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) információs pont működtetése
 Ifjúsági klub
 Közösségi terem
 Továbbá, amire a lakossági igény mutatkozik.
2015-ben megvalósított programok
2015.01.12. A Nordica Síaréna Kft. és Fiskál János polgármester tájékoztató
előadása a lakosság, valamint a helyi szállásadók felé az idei síszezon működtetéséről
az IKSZT-teremben, beszámoló az eddigi eredményekről.
2015.01.15. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fóruma az
IKSZT-teremben.
2015.01.16. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat- Foglalkoztatási és képzési
tájékoztató.
2015.01.17. Nyugdíjas klubdélután a Művelődési Házban. A nyugdíjasokat
pogácsa,bor,tea várta. A zenéről Nyári László és Viszt Tünde gondoskodott.
2015.01.20. „Téli élményeim rajzpályázat” eredményhirdetése a könyvtárban.
2015.01.28. Képviselő-testületi ülés az IKSZT-teremben, helyi civil szervezetek
beszámolója.
2015.01.29. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása az IKSZTteremben.
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2015.01.31. Kézműves foglalkozás gyerekeknek: gyöngyszövés a Művelődési
Házban
2015.02.12. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) tájékoztató rendezvénye a
Trenkwalder Kft. közreműködésével
2015.02.14. A rendezvényen családok közösen készítettek süteményeket (linzert)
kézműves foglalkozás keretében a Művelődési Házban. Amíg a sütemények sültek
képességfejlesztő játékokat játszottunk.
2015.02.19. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fóruma az
IKSZT-teremben.
2015.02.20. Wass Albert felolvasóest a könyvtárban.
2015.02.21. Farsang a Művelődési Házban. Az igazság kútja interaktív mese Rudi
bohóc előadásában, majd jelmezverseny, ügyességi játékok, jelmezértékelés, diszkó.
2015.02.26. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása az IKSZTteremben.
2015.03.04. Zumba a Művelődési Házban.
2015.03.05. A Nemzeti Művelődési Intézet műhelymunkát szervezett Öskün, ahol
más IKSZT-s munkatársakkal együttműködve vettünk részt.
2015.03.11. Zumba a Művelődési Házban.
2015.03.14. Szent Imre kupa sakkverseny az egyházi középiskolások és általános
iskolások számára a Művelődési Házban.
2015.03.18. Zumba a Művelődési Házban.
2015.03.19. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fóruma az
IKSZT-teremben.
2015.03.21. Húsvéti asztaldíszek és ajtó díszek készítése a Művelődési Házban.
2015.03.23. Előadás az interneten történő könyvvásárlásról és a megbízható
honlapok bemutatásáról az eplényi Könyvtárban.
2015.03.25. Zumba a Művelődési Házban.
2015.03.26. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása az IKSZTteremben.
2015.04.01. Zumba a Művelődési Házban.
2015.04.15. Zumba a Művelődési Házban.
2015.04.18. Sütő szakkör a Művelődési Házban. Havonta megrendezett
süteménykészítő program.
2015.04.18. Nyugdíjas klubdélután a Művelődési Házban. A nyugdíjasokat
pogácsa,bor,tea várta. A zenéről Nyári László és Viszt Tünde gondoskodott.
2015.04.23. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fóruma az
IKSZT-teremben.
2015.04.23. Zumba a Művelődési Házban.
2015.04.24. Könyvtárismereti és használati foglalkozás óvodások részére. A
foglalkozás témája: Mozgással kísért versikék, nyelvtörők, igekötők.
2015.04.29. Zumba a Művelődési Házban.
2015.04.30. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása az IKSZTteremben.
2015.05.04. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) tájékoztató rendezvénye a
Man at Work Kft. közreműködésével.
2015.05.06. Zumba a Művelődési Házban.
2015.05.13. Zumba a Művelődési Házban.
2015.05.16. Pizza készítés a Művelődési Ház tea konyhájában.
2015.05.20. Zumba a Művelődési Házban.
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2015.05.20. Véradás a Művelődési Házban. Közreműködik a Magyar Vöröskereszt
helyi szervezete.
2015.05.21. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fóruma az
IKSZT-teremben.
2015.05.22. Útvonaltervezés az internet segítségével. Hasznos programok, oldalak
bemutatása és megismertetése az érdeklődőkkel.
2015.05.27. Zumba a Művelődési Házban.
2015.05.28. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása az IKSZTteremben.
2015.05.30. Gipszminták festése, hűtő mágnes készítés a Művelődési Házban.
2015.06.03. Zumba a Művelődési Házban.
2015.06.06. Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány hagyományosan megrendezett
szabadtéri egész napos programja. Játszóház, ebéd, fagylalt, kézműves sátor,
sztárfellépők és megannyi más program várta a gyermekeket és a szülőket.
PROGRAM:
9:50
Rendezvény megnyitása
10:00-11:30 Erdei családi akadályverseny helyszínen kialakított csapatokkal
11:30-13:00 Sorváltóverseny /Spontán csapatok, szülők, barátok, gyerekek
közreműködésével/
13:00Ebéd: Gulyásleves pogácsával
14:00-14:30 Hatás Andrea és Magyar János gyermekműsora
14:30-15:00 A veszprémi Winners Versenytánc Egyesület eplényi táncosainak a
műsora
15:00-16:00 Aranyalma Páros: Mátyás király bojtárja – interaktív mesetáncház
16:00-17:00 Magyar Népmese Színház: Az aranyszőrű bárány – interaktív mese
17:00-18:00 Rudi bohóc előadása
18:00-19:00 Tombola
19:00-20:00 Gotthard Ádám „Gotthy” zenés előadása
20:00-21:00 Kölyök Disco
21:00-21:30 TŰZVARÁZS produkció - Tűztánc show
Fakultatív programok 11:00-16:00 óráig
Kézműves foglalkozások, Arcfestés, Egészségügyi sátor (szív stressz mérés,
vérnyomásmérés, test analizátoros mérés, életmód kockázat felmérés, egészséges
életmódhoz kapcsolódó tanácsadás, és interaktív játékos feladatok gyerekeknek)
Rendőrségi bemutató
2015.06.06. Erdei akadályverseny a XXIII. Eplényi Gyermeknapon.
2015.06.10. Zumba a Művelődési Házban.
2015.06.18. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fóruma az
IKSZT-teremben.
2015.06.20. Ping-pong verseny a Művelődési Házban.
2015.06.24. Zumba a Művelődési Házban.
2015.06.25. Papírszínház készítése az eplényi óvodásokkal, majd bábozás ennek
felhasználásával.
2015.06.25. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása az IKSZTteremben.
2015.07.01. Kirándulás az eplényi Ámos-hegyi kilátóhoz. A programon felnőttek és
gyerekek egyaránt részt vettek megismertetve egymással a környék nevezetességeit.
2015.07.01. Zumba a Művelődési Házban.
2015.07.08. Zumba a Művelődési Házban.
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2015.07.08. Számháború az eplényi általános iskolás gyerekekkel.
2015.07.23. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fóruma az
IKSZT-teremben.
2015.07.27. Az aktuális állás és képzés lehetőségekről tájékoztatás.
2015.07.30. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása az IKSZTteremben.
2015.07.31.-08.07. A Fortuna Színjátszó Egyesület és a Szegedi Azték Színjátszó
és Tánccsoport egyhetes színi tábora Eplény színjátszást kedvelő ifjúsága számára.
Színjátszással kapcsolatos szakmai információcsere, tapasztalatcsere. A tábor ideje
alatt a résztvevők, színpadi mozgást, beszéd technikát, éneklést, táncot, szituációs
játékokat tanultak. A tábor végén a XIV. Eplényi Vigasságokon került bemutatásra a
táborban tanult „Retro Musical” című musical. A táborban 24 fiatal vett részt.
2015.08.06. Az IKSZT pályázati tájékoztatót és konzultációt szervez, elsősorban a
helyi civil szervezetek részére, az elmúlt LEADER pályázati időszak tapasztalatairól, a
pályázatok megírásától a végrehajtásig, valamint a sikeres pénzügyi elszámolás
feltételeiről. Az előadásra és az azt követő konzultációra Fiskál János polgármestert
kértük fel.
2015.08.08. XIV. Eplényi Vigasságok: Eplény Községi Önkormányzat
hagyományosan megrendezett szabadtéri programja. Egész napos programok a
színpadon, játszóház, kézműves sátor, ebéd, sztárfellépők.
PROGRAM:
9.45
XIV. Eplényi Vigasságok megnyitója
10.00 A csapatok tíz próbája:
– női kispályás focibajnokság (10.00 – 14.00)
– gyermekek ügyességi versenye (10.15 – 10.45)
– főzőverseny (10.00 – 13.00)
– kombinációs verseny (10.45 – 11.30)
– természetrajzi fejtörő gyermekeknek (11.00 – 12.00)
– fafűrészelő verseny (11.30 – 12.00)
– felnőttek ügyességi versenye (12.00 – 12.45)
– erősemberek versenye (12.45 – 13.30)
– „létrafutás” (13.45 – 14.30)
– csapaterőpróba – lovas szánkó tolása (14.45 – 15.30)
15.40 Ünnepélyes eredményhirdetés, díjak átadása
A „Virágos Eplényért” díjak átadása
16.00 Megnyitó tánc – eplényi gyerekek előadásában
16.30 Somos Zoltán, Farkas Edina musical - operett műsora
17.30 Sebestyén Ivett zenés műsora
18.00 Módri Györgyi zenés kabaré műsora
19.00 „Retro Musical” Színjátszó táborosok előadásában
21.00 New Line és Torres Dani élő koncert
22.30 – 4.00
Szabadtéri bál- Nyári László és együttese zenéjére
Napközben:
10:00-17:00 óráig:
Pék László amatőr festő kiállítása a Művelődési Házban
10:00-15:00 óráig:
 Arcfestés
 Ping-pong verseny a Művelődési Házban
 Lufi hajtogató bohóc
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Egészségügyi állapotfelmérés: szív stressz mérés, vérnyomásmérés, test
analizátoros mérés, életmód kockázat felmérés, egészséges életmódhoz
kapcsolódó tanácsadás
16:30-17:30 óráig:
Véradás: a Helyi Vöröskereszt szervezésében az Orvosi Rendelőben
2015.08.08. Vérnyomás és vércukorszint mérés a Könyvtárban.
2015.08.27. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fóruma az
IKSZT-teremben.
2015.08.27. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása az IKSZTteremben.
2015.08.29. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával tartott csillagászati
előadást és "esti csillaglest" Kocsis Antal csillagász. Bemutatta a témához kapcsolódó
szakirodalmat és internetes elérhetőségeket is.
2015.09.01. Retro könyvkiállítás az IKSZT-teremben az 1960-as évektől napjainkig.
2015.09.09. Zumba a Művelődési Házban.
2015.09.17. Szalonnasütéssel egybekötött kirándulás az eplényi focipályára a helyi
általános és középiskolás gyerekekkel. A közös tűzrakás és szituációs játékok után
együtt szalonnát sütöttek a résztvevők és közösen fogyasztották el az ételt.
2015.09.23. Zumba a Művelődési Házban.
2015.09.24. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fóruma az
IKSZT-teremben.
2015.10.07. Zumba a Művelődési Házban.
2015.10.10. Az Országos Könyvtári Napok keretén belül előadáson vehettek részt
az érdeklődők a Művelődési Házban, melynek címe: Feltárul a múlt. Témája a
dinoszaurusz-kutatás a Bakonytól Argentínáig. Előadó Ősi Attila paleontológus volt. A
témához kapcsolódott egy rajzpályázat. Az elkészült pályaműveket a könyvtárban
lehetett megtekinteni.
2015.10.10. Orsós Károly r. őrnagy, a Veszprém Megyei Rendőr főkapitányság
munkatársa tartott előadást az érdeklődőknek az eplényi Művelődési Házban. Az
előadás címe: „A tudás biztonsága
– a biztonság tudása” volt.
2015.10.22. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fóruma az
IKSZT-teremben.
2015.10.24. Nyugdíjas klubdélután a Művelődési Házban. A nyugdíjasokat pogácsa,
bor, tea várta. A zenéről Nyári László és Viszt Tünde gondoskodott.
2015.10.29. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása az IKSZTteremben.
2015.11.13. Könyvtárismereti és használati foglalkozás óvodások részére. A
foglalkozás témája: Az óvodások meghallgatták "A brémai muzsikusok" című mesét,
majd elkészítették az egyik (általuk kiválasztott) szereplőt dekorgumi és egyéb
anyagok felhasználásával.
2015.11.14. A gyerekek részvételével meleg szendvicsek készültek. A sütés ideje
alatt
szituációs
játékokat
játszottak
résztvevők.
2015.11.19. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fóruma az
IKSZT-teremben.
2015.11.20. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) tájékoztató rendezvénye a
Pannon Job Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. közreműködésével
2015.11.23. Elsősegélynyújtásról szóló bemutató és előadás az IKSZT-teremben,
melyet Dr. Kovács Hajnalka háziorvos tartott.
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2015.11.26. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása az IKSZTteremben.
2015.11.27. Nyugdíjas klubdélután a Művelődési Házban. A nyugdíjasokat pogácsa,
bor, tea várta. A zenéről Nyári László és Viszt Tünde gondoskodott.
2015.11.28. Családok részére őszi-karácsonyi asztali díszek készítése. Fa alap és
különböző termések felhasználásával asztali és ajtó-díszeket készítettek a résztvevők.
2015.12.05. A suszter manói c. mesejáték bemutatása a Ramazuri Bábszínház
előadásában kicsiknek és nagyoknak a Művelődési Házban. A programot anyagiakban
támogatta az Eötvös Károly Megyei Könyvtár. A műsor végén Mikulás ajándékot
osztott.
2015.12.07. Az interneten egyedi kísérő kártyák készítési lehetőségének
bemutatása a Könyvtárban.
2015.12.11. Könyvtárismereti és használati foglalkozás általános iskolás gyermekek
részére. A foglalkozás témája: a könyvtár állományát felhasználva a katalógus
segítségével karácsonyi témájú könyveket, verseket keresünk és beszélgetünk az
ünnepről.
2015.12.17. „BAKONYÉRT „Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület fóruma az
IKSZT-teremben.
2015.12.18. Eplény községi Önkormányzat hagyományosan megrendezett
programja a Művelődési Házban. A település nyugdíjasainak megajándékozása
karácsony alkalmából. A helyi színjátszó csoportok, illetve óvoda, iskola gyerekei
adtak műsort.
Fenntartó:
Eplény Községi Önkormányzat
8413 Eplény, Veszprémi utca 64.
Együttműködő partnereink:
Eplényi Gyermekekért Alapítvány (közalapítvány)
8413 Eplény, Veszprémi út 68.
Dreissiger Gáborné Kuratórium Elnöke
Eplényi Komédiás Egylet
8413 Eplény, Veszprémi út 68.
Pisztel Miklós elnök
Fortuna Színjátszó Egyesület
8413 Eplény, Veszprémi út 68.
Magyar János elnök
Városi Művelődési Központ és Könyvtár Gyulafirátóti Művelődési Háza
8412 Gyulafirátót, Hajmáskéri u. 2.
Vezető: Némethné Gunther Teréz művelődésszervező
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
8200 Veszprém, komakút tér 3.
Igazgató: Pálmman Judit
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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; TAJszolgáltatás; nyugdíj e-ügyintézés; foglalkoztatott bejelentése; magánnyugdíjpénztáriszolgáltatások; 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 nyitvatartási ideje:
Hétfő:16-18 (Ifjúsági Információs pont)
Kedd: 14-19 (Ifjúsági Klub)
Szerda: 14-19 (Ifjúsági klub)
Csütörtök: 16-18 (Lakossági információs pont)
Péntek: 14-21 (Ifjúsági klub)
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva
Könyvtár nyitvatartási ideje:
Hétfő – péntekig: 10-18
Szombat: 8 -14
Vasárnap: zárva
Eplény, 2016. január 21.

Tarné Jámbor Anita
könyvtáros
IKSZT munkatárs

Czigler Anita
IKSZT programszervező

