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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/36/10/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 
29-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Fiskál József képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
    
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor  jegyző megbízásából 
                                Lőczi Árpád csoportvezető 
                                dr. Vadlek Krisztina Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatalának 
vezetője 

 Klausz Éva  óvodavezető 
 Mágedliné Kiss Eleonóra  intézményvezető 
 Tósoki Gina jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan maradt távol: 
 
 Bogár Tamás képviselő 

            
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapítom, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Bogár Tamás képviselő előre 
jelezte távolmaradását, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. 
 
Átadom a szót dr. Vadlek Krisztinának, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatala vezetőjének. 
 
dr. Vadlek Krisztina, a Veszprémi Járási Hivatal vezetője: 
 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjai és a meghívottakat. A testületi ülésen való 

részvételemnek több oka is van. A Veszprémi Járáshoz 19 település tartozik, 

szeretném ezeknek a településeknek a képviselő-testületeit megismerni. A napirendek 

tárgyalása során lehetőségem adódik a konkrét ügyeket, problémákat átlátni, 

megismerni, ami a saját szakmai munkámat is segítheti. A személyes 
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kapcsolatfelvételre is nagy hangsúlyt fektetek, ez hosszú távon a hatékony munkát 

elősegítheti. A Veszprémi Járási Hivatal nagyon jelentős hatósági ügyeket lát el, 

melyek a lakosságot közvetlenül érintik. Szívesen fogadok észrevételeket, javaslatokat, 

melyek segíthetik a saját, illetve a járás tevékenységét. A jövőben a 

területfejlesztéssel, illetve a TOP-os pályázatok kapcsán biztosan lesznek közös 

kapcsolódási pontok az önkormányzattal. Megköszönöm a figyelmet, bízom benne, ha 

ezekben a pályázatokban, illetve egyéb ügyekben amennyiben segítségre van szükség, 

szívesen közreműködik. Bátran fordulnak hozzám, ha a közreműködését igénylik.  

 
Fiskál János polgármester: 
 
A képviselő-testület nevében megköszönöm a tájékoztatást. 
 
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 

65/2016. (VI. 29.) határozata  
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2016. (II. 24.) határozat 2. 
pontja, a 34/2016. (III. 23.) határozat 2. és 3. pontja, a 46/2016. (IV. 20.) határozat 
3. pontja, a 48/2016. (IV. 20.), az 51/2016. (V. 18.), az 52/2016. (V. 18.), az 
53/2016. (V. 18.), az 54/2016. (V. 18.) határozat 3. pontja az 55/2016. (V. 18.) 
határozat 3. pontja, az 59/2016. (VI. 08.), a 60/2016. (VI. 08.) határozat 3. pontja, a 
61/2016. (VI. 08.) határozat 3. pontjára vonatkozó képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
A 63/2016. (VI. 08.) határozat 3. és 4. pontjának végrehajtásával kapcsolatos 
előterjesztés szerepel a képviselő-testület 2016. június 29-i ülésének napirendjei 
között. 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek 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 
66/2016. (VI. 29.) határozata 

 
a 2016. június 29-i ülése napirendjének meghatározásáról 
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NAPIRENDEK: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és döntés 
a Közösségi Ház és templom épületére védőrács és védőkorlát 
elhelyezéséről 

Előadó: Fiskál János polgármester 

2.  
A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2015/2016. tanévről szóló 

előzetes tájékoztatója 
B) Tájékoztató a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai 

beíratásokról 
Előadó: Klausz Éva óvodavezető 
 

3. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 

     Klausz Éva óvodavezető 

4. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2015. évi működési 
tapasztalatairól 

Előadó: Fiskál János polgármester 

5. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. II. félévi 
munkaterve 
Előadó: Fiskál János polgármester 

6. Az „Eplény IKSZT térburkolási munkái” tárgyú ajánlattételi eljárás 
eredményhirdetése 

Előadó: Fiskál János polgármester 

7. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 
VEB/005/2107/2016. számú törvényességi felhívásának megvitatása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

8. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 34/2016. 
(III. 23.) határozattal módosított 81/2015. (XI. 25.) határozatában 
foglalt, a Nordica Skiarena Kft.-vel kötött albérleti szerződés 
felülvizsgálatával kapcsolatos döntés elhalasztása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

9. Tájékoztató a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli) 
Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos 

10. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola 2015/16. tanév II. félévi tájékoztatója 

Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra intézményvezető 
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11. Egyebek 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és döntés 
a Közösségi Ház és templom épületére védőrács és védőkorlát 
elhelyezéséről 

Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
  
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
kérem a testület tagjait, hogy először a rendelet-módosításról 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 
13/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 

 
a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékéletét képezi.) 
 
 
Fiskál János polgármester: 
  
Most pedig szavazzunk a határozati javaslatról, amely a Közösségi Ház templom 
épületén védőrács és védőkorlát elhelyezéséről szól. 
   
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 
67/2016. (VI. 29.) határozata 

 
a Közösségi ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát 

elhelyezéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés a 
Közösségi Ház és templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezéséről” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 



5 

 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Templom 
épületére védőrács és védőkorlát elhelyezését határozza el, melyre 1200 E Ft-ot 
különít el az önkormányzat 2016. évi költségvetésében. 
 

2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott cél megvalósításának fő 
forrásaként az Eplény 502/25 hrsz-ú ingatlanértékesítésből származó 
többletbevételt jelöli meg. 

 
3. Az 1. pontban elhatározott feladat megkezdésére akkor kerülhet sor, amikor a 

2. pontban megjelölt ingatlan adásvételi szerződése megkötésre került. 
 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: a jogügyletet követően azonnal 
 

2.  
A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2015/2016. tanévről szóló 

előzetes tájékoztatója 

 Előadó: Klausz Éva óvodavezető 

 
Fiskál János polgármester:  
 
A végleges beszámoló az októberi ülésen lesz, de az előzetes tájékoztató nagyrészt 
tartalmaz mindent. Kérdezem, hogy van-e kiegészíteni való az írásos beszámolóhoz. 
 
Klausz Éva óvodavezető: 
 
Kiegészíteni valóm nincs, egy folyamatban levő pályázatunk van, amelynek még nincs 
eredménye, további pályázatot nem adtunk be. Megköszönöm az önkormányzat és 
polgármester úr támogatását. 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Annyiban pontosítanék, hogy két pályázat van folyamatban, az egyik a belügyminiszter 
által kiírt konyhafejlesztéses, a másik pedig az udvar felújítására vonatkozó TOP-os  
pályázat, melyek benyújtásra és befogadásra kerültek már. Amire még az óvoda 
kapcsán várunk, az energetikai felújítással kapcsolatos pályázat kiírása. 
 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, 
így kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás meghozta a következő határozatot:  

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2016. (VI. 29.) határozata 
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az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2015/16. tanévi munkájáról szóló 
előzetes tájékoztatóról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Beszámoló a Napköziotthonos 
Óvoda 2015/16. tanévi munkájáról” című napirendet megtárgyalta és azt – a határozat 
1. melléklete szerinti tartalommal – tudomásul veszi.  
 

 

B) Tájékoztató a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai 
beíratásokról 

 Előadó: Klausz Éva óvodavezető 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az írásban kiküldött tájékozatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem 
hangzott el. Határozatot hozni a testületnek nem kell, így javasolom a tájékoztató 
tudomásul vételét. 

Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal tudomásul vette a 
tájékoztatót. 

3. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 

     Klausz Éva óvodavezető 

 
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2016. (VI. 29.) határozata 

  
az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 

2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2016/2017. 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 2016/2017. nevelési évre készített, a 
határozat 1. mellékletét képező munkatervben foglaltakkal. 



7 

 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat megküldésével, 

értesítse az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: 2016. július 10. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád  
  csoportvezető 
 

4. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2015. évi működési 
tapasztalatairól 

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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2016. (VI. 29.) határozata 

 
a központi orvosi ügyelet 2015. évi működési tapasztalatairól 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet 2015. 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: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2016. június 30. 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 

  csoportvezető 
 

5.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 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. 
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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 
71/2016. (VI. 29.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. II. félévi 

munkatervének elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkaterve” című előterjesztést 
és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 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: 2016. július 8. 
 

6.  Az „Eplény IKSZT térburkolási munkái” tárgyú ajánlattételi eljárás 
eredményhirdetése 

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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2016. (VI. 29.) határozata 

 
Az „Eplény IKSZT térburkolási munkái” tárgyú ajánlattételi eljárás 

eredményhirdetéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Az „Eplény IKSZT 
térburkolási munkái” tárgyú ajánlattételi eljárás eredményhirdetése” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér térburkolási munkái, csapadékvíz elvezetés és részbeni 
támfalbontás” tárgyú, a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó, hirdetmény 
közzététele nélküli egyszerű eljárásban benyújtott ajánlatok bontását és 
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értékelését követően, a beérkezett mindhárom ajánlatot érvényesnek, az 
eljárást pedig eredményesnek nyilvánítja. 
 

2. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki, az ajánlattételi felhívásnak 
megfelelően, a legalacsonyabb ajánlat alapján, az „Ati-Bau 8414 Kft.” (8414 
Olaszfalu, Vörösmarty u. 8.) ajánlattevőt 5 780 489 Ft, azaz Ötmillió-
hétszáznyolcvanezer-négyszáznyolcvankilenc forint bruttó ajánlati árral. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel, az „Ati-Bau 8414” Kft-vel, a határozat 1. mellékletét képező 
vállalkozási szerződést megkösse. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2016. július 4. 
 

7. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 
VEB/005/2107/2016. számú törvényességi felhívásának megvitatása 
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2016. (VI. 29.) határozata 

 
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 
VEB/005/2107/2016. számú törvényességi felhívásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „A Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja VEB/005/2107/2016. számú 
törvényességi felhívásának megvitatása” című előterjesztést és a következő döntést 
hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottja VEB/005/2107/2016. számú törvényességi 
felhívásában – az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati 
rendelettel (a továbbiakban. Ör.) kapcsolatban – tett észrevételeit tudomásul 
veszi. 
 

2. A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott törvényességi kifogással érintett 
szakaszokat – az Ör. soron következő módosításának alkalmával, de legkésőbb 
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– 2018. december 31-ig módosítja, a jogszabálysértő rendelkezéseket hatályon 
kívül helyezi. 
 

3. A képviselő-testület az Ör. átfogó felülvizsgálatát, így a bevezető rész 
módosítását, akkor tudja vállalni – a 2. pontban szereplő határidőre –, ha a 
központi költségvetés e kötelező feladathoz a forrást is biztosítja. 

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a jelen 

határozat megküldésével – tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottját. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2018. december 31., 
     3. pontban: 2018. december 31., a központi költségvetési forrás, 

 feladatfinanszírozás biztosítása esetén, 
   4. pontban: 2016. július 31. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
  csoportvezető 
 
 

8. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 34/2016. 
(III. 23.) határozattal módosított 81/2015. (XI. 25.) határozatában 
foglalt, a Nordica Skiarena Kft.-vel kötött albérleti szerződés 
felülvizsgálatával kapcsolatos döntés elhalasztása 
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2016. (V. 29.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 34/2016. (III. 23.) 

határozattal módosított 81/2015. (XI. 25.) határozatában 
foglalt, a Nordica Skiarena Kft.-vel kötött albérleti szerződés 

felülvizsgálatával kapcsolatos döntés elhalasztásáról 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 34/2016. (III. 23.) határozattal módosított 
81/2015. (XI. 25.) határozatában foglalt, a Nordica Skiarena Kft.-vel kötött albérleti 
szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntés elhalasztása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
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1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2015. (XI. 25.) 

határozatát módosító 34/2016. (III. 23.) számú határozatának a 2. és a 3. 
pontjában meghatározott határidőt 2016. november 30-ra módosítja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Skiarena Kft. képviselőjét 
tájékoztassa a döntésről. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 34/2016. (III. 23.) számú határozat 2. és 3. pontja 

végrehajtására 2016. november 30. 
  2. pontban: 2016. július 15. 
 

9. Tájékoztató a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli) 
Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos 

 

Fiskál János polgármester: 
 
Doktornő elnézést kért, halaszthatatlan dolga miatt nem tud részt venni az ülésen. 
Küldött egy összefoglalót, melyet a nevében ismertetetnék a testülettel.   
 
A praxisba bejelentkezettek száma 1925 fő. Ez évek óta teljesen stabil. 
2015-ben összeses 15 971 orvos beteg találkozás történt, ami 340 esettel több, mint 
2014-ben. Az alapellátás szerepe és hangsúlya felértékelődni látszik. Ebből a 15 971 
vizitből 170 esetben házhoz hívás, 117 esetben pedig ambuláns betegellátás történt, 
itt az ambuláns betegen nem a praxisba tartozó páciens kell érteni (pl. síelők). 
A napi átlagforgalom 64 fő. 2715 esetben történt az ellátás során szakintézetbe, 
szakellátásra, vagy fekvőbeteg intézetbe utalás. 2015-ben 32 beteg halálozott el és 
sajnos csak 12 újszülött érkezett. A legtöbb táppénzes napot tavaly az influenza, 
terhes gondozás és reumatológiai problémák miatt utalta ki. 
A 2015-ben megvalósított finanszírozás emelést a szakdolgozó és saját fizetése 
felzárkóztatására és saját szakképzésére fordította. 
Az oktatói tevékenységbe továbbra is részt vett, 2 háziorvos szakorvosjelölt és 1 
orvostanhallgató gyakorolt és tanult nála. 
Az ügyeleti ellátás zavartalan továbbra is, a zirci központi ügyelet által jelzett 
problémán, miszerint az eplényi betegek továbbra is Zircre járnak, szerinte sokat 
sikerült korrigálni.  A zirci ügyelet adata szerint a korábbi 9 beteg/év után tavaly 
mindössze 5 beteg jelent meg a zirci ügyleten, a többiek Veszprémbe mentek. A 
tájékoztatást igyekszik folyamatosan megadni. 
A mindennapi munka során igyekszenek azt az űrt korrigálni, amely jelenleg a 
veszprémi kórház elégtelen helytállásából adódik. A vezetés el lehetetlenülése, 
továbbá a szakember hiány miatt a veszprémi kórház mind szakmai, mind erkölcsi 
színvonala jelenleg rendkívül labilis. Remélik, hogy az igazgató személyének helyes 
megválasztásával rendeződnek a mostani, néha megoldhatatlannak tűnő helyzetek (pl. 
elégtelen sürgősségi ellátás, beutalás visszautasítása, szakorvos elérhetetlensége pl. 
hematológia). 
A várólisták egyes esetekben (ortopédia, endokrinológia, kardiológia) tolerálhatatlanul 
hosszúak, ezen jelenleg csak megbízható magánrendelések ajánlásával tudnak 
segíteni. 
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Szakmai szempontból továbbra is igyekszik a preventív szemléletemet fenntartani, és 
a szűrővizsgálatok jelentőségét hangsúlyozni és bármilyen fórumon ezt megismételni. 
Bár kicsi volt a részvétel, sikeresnek érzi a községben megtartott elsősegélynyújtó 
tanfolyamot is. 
Az idénre ígért finanszírozás emelés még nem történt meg, de ígéret elhangzott. 
Ennek cserébe viszont kér is most már a kormány. Rendelési időt kell bővíteni és 3 év 
alatt át kell szűrni a praxis teljes betegállományát, fel kell mérni az ide tartozó 
emberek egészségügyi állapotát. Mindhárom dolognak nagyon örül. Örül a 
finanszírozás emelésnek, és szívesen bővíti a rendelési időt, mert úgy is többet 
dolgozik jóval, így legalább hivatalos lesz. A praxis átszűrésének örül a legjobban, 
hiszen 20 év után is van még ismeretlen arc! Idén 20  éve, hogy  Eplénybe került, így 
ezen gondolatokat  is  a köszönettel  zárja, hogy annak idején bizalmat kapott. 
Köszöni és a polgármester úr, valamint a testület folyamatos támogatásáért is 
rendkívül hálás. 
 
A tájékozatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 

Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja határozathozatal nélkül 4 igen 
szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót. 

10. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola 2015/16. tanév II. félévi tájékoztatója 
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra intézményvezető 

Fiskál János polgármester: 
 
Kérdezem, van-e kiegészíteni való az írásos beszámolóhoz? 
 
Mágedliné Kiss Eleonóra intézményvezető: 
 
Kiegészíteni valóm nincs, annyit azonban hozzáfűzök, hogy a beszámolót elküldtük 
minden véleményezésre jogosult szervezetnek. A nevelőtestület, az Intézményi 
Tanács, valamint az iskolai szülői munkaközösség is támogatta az éves munkáról szóló 
beszámolót. Felolvasom a szülői munkaközösség írásos beszámolóról való 
véleményezését, melyben támogatják a további elképzeléseket, lehetőségükhöz 
mérten igyekszenek munkájukkal, külső támogatók segítségével és programjaikkal 
hatékonyabbá tenni az iskola működését.  
Megköszönöm polgármester úrnak a támogatást, örülök, hogy az áprilisi 
kirándulásokon minden évben részt is vesz. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Azt látom, hogy a beszámolókban egyre több mindenre ki kell térni. Kérdezem, hogy a 
sok adminisztráció mennyiben befolyásolja a pedagógusok munkáját?  
 
Mágedliné Kiss Eleonóra intézményvezető: 
 
A pedagógusoknak a pedagógiai munka a legszebb és a legfontosabb, de tudomásul 
veszik, hogy a papírmunka és az adminisztráció is fontos része a munkájuknak. Az év 
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végi beszámolóra is minden évben sokat készülnek, de a polcról levéve jó látni a 
korábbi évek sikereit, eredményeit.   
 
dr. Vadlek Krisztina, a Veszprémi Járási Hivatal vezetője: 
 
Kérdezem, hogy mekkora létszámmal működik az iskola, valamint mely települések 
tartoznak az iskola vonzáskörzetébe? 
 
Mágedliné Kiss Eleonóra intézményvezető: 
 
Az iskola létszáma 233 fő. Mivel kis iskoláról van szó, van néhány intézménnyel közös 
pedagógusunk, de ezt ma már sikerül egész jól koordinálni. 
Az iskola vonzáskörzetébe tartozik Kádárta, Eplény és Gyulafirátót. Közel van 
Veszprém, de nagyon örülnek neki, hogy van Kádártáról még a Bede-völgyi 
lakóparkból is diák. 
 
A tájékozatóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, 
az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, határozathozatal 
nélkül tudomásul vette a tájékoztatót. 

 
11. Egyebek 

 
Fiskál János polgármester: 

 
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy két pályázat is befogadásra került, 
ezek az óvodai konyha fejlesztésére, illetve a belterületi utak felújítására vonatkozó 
pályázatok.  
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18 óra 13 perckor 
bezárom. 
 

K.m.f. 

 
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      dr. Mohos Gábor  
polgármester          jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
Lőczi Árpád 
csoportvezető 


