EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/19-13/2019
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.
október 31-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Magyar János képviselő
Szilárd Zoltán 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 képviselőtestület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Bogár Tamás előre jelezte távollétét, így az
ülés határozatképes, azt megnyitotta.
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
71/2019. (X. 31.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2019. (IX. 25.) és a
64/2019. (IX. 25.) számú képviselő-testületi határozatok 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
72/2019. (X. 31.) határozata
A 2019. október 31-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése,
új rendelet alkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó
beszámolója a 2018/2019-es nevelési évről
Előadó: Klausz Éva óvodavezető
3. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek
véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
4. Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése,
új rendelet alkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A korábbi hatályos SZMSZ-hez képest jelentős módosítás nincs. Egyetlen polgármesteri
hatáskörben átruházott hatáskör került bele, amelyet a szeptemberi tűzifa rendelet miatt
kell, hogy ebbe a rendeletbe beépítsünk.
Szilárd Zoltán képviselő:
Az SZMSZ-ben szereplő, a polgármesterre átruházott hatáskörökkel kapcsolatban
szeretném megkérdezni, hogy polgármester úr be szokott-e számolni, ha valamelyik
átruházott hatáskörrel kapcsolatban feladata adódik.
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Valamint a g.) bekezdés szerint: a polgármester átruházott hatáskörben dönt a közút
forgalmi rendjének kialakításáról. Fordult már elő ilyen? Ez pontosan mit takar?
Fiskál János polgármester:
Természetesen be szoktam számolni, ha átruházott hatáskörben döntést hozok.
A második kérdésre válaszolva, életszerűen még nem került rá sor, hogy forgalmi rend
kialakításával kapcsolatban döntést kellett volna hoznom. Ha bármilyen probléma
felmerül (építkezés, forgalomelterelés), akkor a polgármester – akár átmenetileg is –
dönthet az adott utca forgalmi rendjének kialakításáról.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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
14/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelete
Eplény Községi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
2. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda
vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó beszámolója a
2018/2019-es nevelési évről
Előadó: Klausz Éva óvodavezető
Szilárd Zoltán képviselő:
A beszámolóban szerepel, hogy van néhány sajátos nevelési igényű gyermek. Mert
láttam, hogy ebben az esetben szakembereket kell alkalmazni. Ennek esetleg
felmerülhet-e valamilyen plusz költsége?
Fiskál János polgármester:
A szakemberek alkalmazásával kapcsolatban plusz költség nem merül fel. Azt nem az
önkormányzat finanszírozza. A nevelési tanácsadótól jönnek a szakemberek. Ezek a
gyerekek – attól függ, milyen SNI-s gyerekekről van szó – kétszeres vagy háromszoros
szorzóval szerepelnek az óvoda létszámában. A mi esetünkben mindegyik gyermek
kettes szorzóval szerepel, tehát a normatíva is duplán jár utánuk.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2019. (X. 31.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének
a 2018/2019-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 2018/2019-es nevelési évről” című
előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjének
az intézmény tevékenységéről készített átfogó beszámolóját a határozati javaslat
1. melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2018/2019-es nevelési
évre a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó
minőségben teljesítette.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
a 3. pont vonatkozásában: 2019. november 8.

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:
Tárnoki Renáta képviselő-testületi és társulási referens
3. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek
véleményezése
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
74/2019. (X. 31.) határozata
a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek
véleményezéséről
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelező felvételt
biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító
Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2020/2021-es
tanévre vonatkozó felvételi körzetével egyetért.
2. Megállapítja, hogy az Eplény községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező gyermekek között hátrányos helyzetű általános iskolába járó
gyermek nincs.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hivatalvezetőjét.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
a 3. pont vonatkozásában: azonnal

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:
Tárnoki Renáta képviselő-testületi és társulási referens
4. Egyebek
Fiskál János polgármester:
Két pályázattal kapcsolatban szeretnék tájékoztatást adni. Magyar Falu Program
pályázathoz kapcsolódik mindkettő.
Az első körös elbírálás megvolt az településüzemeltetést szolgáló eszközbeszerzési
pályázattal és a Búzavirág és a Veszprémi utca központi részének útfelújítási pályázattal
kapcsolatban.
A pályázatok minden tartalmi követelménynek megfeleltek, de
forráshiány miatt tartaléklistára kerültek.
Reméljük, a támogató tisztában van vele, hogy mennyi pénzre lenne valójában szükség
és annyival megemelik majd a rendelkezésre álló forrásokat.
Egy pályázat van még, ami folyamatban van, az pedig a falugondnoki busz pályázat.
Várhatóan a következő hónapban ezzel kapcsolatban is döntés születik. Ott azért
remélem, arra tekintettel, hogy újonnan indulóról van szó, és valóban betartják az
ígéretet, elsőbbséget élvezünk. Amekkora keret – a kiírás alapján – rendelkezésre áll,
annak elégnek kell lenni arra, hogy ezeket a pályázatokat támogassák.
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 38 perckor
bezárta.
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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
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:

dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető, jegyzői főtanácsadó

6

