EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/57 - 1/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
január 29-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Eplény IKSZT-terem

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Majer Ferenc képviselő
Fiskál József képviselő

Jelen van továbbá: dr. Fejes István aljegyző
Dreissiger Gáborné az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány”
Kuratóriumának elnöke
Matula Mihály Sportegyesület elnöke
Takács Tímea IKSZT programszervező
Igazoltan maradt távol: Bogár Tamás képviselő
Fiskál János polgármester:
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Külön köszöntöm a megjelent civil szervezetek
képviselőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő
jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. Bogár Tamás képviselő előre
jelezte távolmaradását.
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés nem
volt, 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
5/2014. (I. 29.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2013. (X. 31.) határozat 1.
pontja, a 119/2013. (XII. 19.), a 120/2013. (XII. 19.) határozat 3. pontja, a
121/2013. (XII. 19.) határozat 2-3. pontja, a 122/2013. (XII. 19.) 6. pontja és a
4/2014. (I. 15.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
tudomásul veszi.

Fiskál János polgármester:
Indítványt teszek a napirend meghatározására azzal a kiegészítéssel, hogy egyéb
elfoglaltságaik miatt a civil szervezetek képviselőit vegyük előre.
A javaslattal kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés 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
6/2014. (I. 29.) határozata
a 2014. január 29-i nyilvános ülése napirendjének meghatározásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. január 29-i nyilvános
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDEK:
1. Beszámoló az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány”
tevékenységéről
Előadó: Dreissiger Gáborné, a kuratórium elnöke

2013.

2. Beszámoló Eplény SE 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Matula Mihály SE elnök
3. Beszámoló a Fortuna Színjátszó Egyesület 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Takács Tímea vezető
4. Beszámoló az IKSZT működésének 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Takács Tímea IKSZT programszervező
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évi

5. Az
Eplényi
Napköziotthonos
Óvodában
alkalmazandó
gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
6. A temető használatának és a temetkezési tevékenységek helyi
szabályairól szóló 15/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelet egyes
szabályainak hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Fiskál János polgármester
7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
8. Cafetéria szabályzat módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
9. Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda intézményben a 2014/2015-ös
nevelési évre, az óvodai beíratás időpontjának meghatározása
Előadó: Fiskál János polgármester
10. Döntés az Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi
Napköziotthonos Óvoda nyitvatartási rendjéről és a 2014/2015. nevelési
évben indítható csoportok számáról
Előadó: Fiskál János polgármester
11. Tájékoztató az Eplényi Komédiás Egylet 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Pisztel Miklós vezető
12. Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.

Beszámoló az „Eplényi Gyermekekért
tevékenységéről
Előadó: Dreissiger Gáborné, a kuratórium elnöke

Alapítvány”

2013.

évi

Fiskál János polgármester:
Köszönetemet fejezem ki az alapítványnak a Képviselő-testület és a falu nevében is,
mivel példaértékű az együttműködés az önkormányzattal és igen sikeres
rendezvényeket tudhat maga mögött az alapítvány a 2013-as évben. Eredményes volt
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a LEADER pályázatuk a 2014. évi gyermeknapra, melynek már teljesen összeállt a
programja.
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, 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
7/2014. (I. 30.) határozata
az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplényi Gyermekekért
Alapítvány” 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete
szerinti tartalommal – elfogadja.
.
2. Beszámoló Eplény SE 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Matula Mihály SE elnök
Matula Mihály SE elnök:
Ha elolvasták figyelmesen a benyújtott beszámolót, akkor kiderül, hogy az évek óta
szokásos panaszáradat van benne. Pozitív része is van a beszámolónak, a TAO
program pályázatán nyertünk pénzt pályafelújításra. Sikerült beszélnem Csík Ferenc
úrral, a megyei sportigazgatóval, akitől ígéretet kaptam, hogy a pályázattal
összefüggésben felmerülő nyitott kérdésekre a jövőben választ ad.
Fiskál János polgármester:
A beszámolóval kapcsolatban a véleménye a következő: az tény, hogy mindig ilyen
sajnálkozós a beszámoló. Jobban örülnék, ha változtatna a sportegyesület és a
megoldás irányából is jönnének javaslatok. Kifogásolom, hogy a helyi vállalkozók
megkeresése nem történik meg, és a tavalyi évben egyetlen fillér tagdíj sem folyt be.
A csapat eredményei elérték azt a szintet, melynél már valamit tennie kell a
sportegyesületnek, a vállalhatatlan eredmények miatt. Az önkormányzattól meg fogja
mindig kapni a sportegyesület a támogatást, de valamilyen szintű eredményhez lesz
kötve. Természetesen nem irreális eredményekhez és a tagdíjnak is be kell folynia,
valamint jobban be kell vonni a helyi vállalkozókat, hogy jobb feltételeket tudjon az
egyesület biztosítani.
Feltétlenül fontosnak tartaná, ha az egyesület az alapszabályának megfelelően, évente
megtartaná a közgyűléseit és újra gondot fordítana a pártoló tagságra is.

4

Matula Mihály SE elnök:
A rossz eredményekre a magyarázat az, hogy hiába igazol új játékosokat, egy két
mérkőzés után elfogy a lelkesedésük és elmaradoznak. Így nem lehet jó
eredményeket elérni. Azok az eplényi fiatalok pedig nagyon kevesen vannak, akinek
van kedve a játékhoz, erővel pedig senkit sem lehet kényszeríteni. A helyi
vállalkozókat meg szoktam keresni, de nagyon nehéz tőlük bármilyen támogatást is
összegyűjteni.
Fiskál József képviselő:
Nekem is az a véleményem, hogy változtatni kell, mert több olyan helyi, jó képességű
fiatal van, akik a csapaton belül nem rendezett problémák, és a vezetés mellettük
való kiállásának a hiánya miatt nem jönnek egy idő után játszani.
Czigler Zoltán alpolgármester:
Mint a csapat gazdasági vezetője mondom, hogy a tagdíjak befizetésére az idei évben
nagyobb figyelmet fogunk fordítani.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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
8/2014. (I. 30.) határozata
az Eplény SE 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény SE 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal –
elfogadja azzal, hogy 2014. évben nyújtandó költségvetési támogatás igénybevételét a
labdarúgó szakosztály esetében, a jobb eredményre való ösztönzés érdekében, a
támogatási szerződésben teljesítményhez fogja kötni.
3. Beszámoló a Fortuna Színjátszó Egyesület 2013. évi tevékenységéről

Előadó: Takács Tímea vezető

Takács Tímea vezető:
Az egyesület a Leader pályázaton 1 millió forint értékben vásárolhat tárgyi
eszközöket, melyet az idei évben fognak beszerezni. Komplett közösségi videózásra
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alkalmas eszközökre nyertünk pénzt, melyben a kamerától kezdve a mikrofonon át, a
szerkesztő-vágó programig minden szerepel, hogy kisfilmeket készíthessünk. Ehhez
még egy újabb 3 napos továbbképzés is tartozik.
Fiskál János polgármester:
Csak dicsérni tudom a Takács Tímea és az egész csapat munkáját. Nagyon jó a híre a
színjátszó egyesületnek. A beszámoló is mutatja, hogy rendszeresen máshova is
hívják őket. Az öröm főleg az, hogy erre a fiatalok is fogékonyak és eljönnek a
próbákra, ezzel meg lehet mozgatni őket.
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem 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
9/2014. (I. 30.) határozata
a Fortuna Színjátszó Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fortuna Színjátszó Egyesület
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal – elfogadja.
4. Beszámoló az IKSZT működésének 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Takács Tímea IKSZT programszervező
Takács Tímea IKSZT programszervező:
Összességében a tavalyi évben 112 programunk volt. Ebben vannak persze olyanok,
melyek ismétlődnek, mint például: a zumba, a kézműves foglalkozások.
Elmondhatjuk, hogy 3 naponta van valamilyen program. Megvan az a korosztály, és
azok a személyek, akik befogadóbbak a programokra. Van olyan réteg, akiket
egyáltalán nem lehet megmozgatni. Ha azt hirdetnék meg, hogy ingyen sör és
duhajkodás a program, akkor biztosan nagyobb tömeg lenne. Tehát megvan az
értelmiségi réteg, akik jönnek a programokra, ők az aktívak és nyitottak. Ami
leginkább, legnagyobb számban – szinte a teljes lakosságot érintően – megmozgatja a
település lakóit, az egyértelműen a falunap és a gyermeknap.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem
hangzott el, így a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati
javaslatokról.
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
10/2014. (I. 30.) határozata
az IKSZT 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér (IKSZT) 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
5. Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési
térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem 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
1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési
térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2a) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 92. § (7)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §

(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete
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tartalmazza.
(2) Az intézményi térítési díj alapján megállapított személyi térítési díjat
készpénzben kell megfizetni.
2. §

(1) Az intézményvezető kérelemre, a kötelezett által fizetendő térítési díj
összegét méltányosságból csökkenti, ha a fizetésre kötelezett személy
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át és vagyonnal nem
rendelkezik.
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj csökkentésének mértéke:
a) ha a fizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100
%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 10 %-a,
b) ha a fizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80
%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 20 %-a.

3. §

(1) A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar
állampolgár az óvodai ellátásért díjat fizet, amelynek mértéke az
intézményben a nevelési év kezdetekor a szakmai feladatra jutó folyó
kiadások egy gyermekre jutó hányadának 25%-a.
(2) Kérelemre az intézményvezető az (1) bekezdésben meghatározott
ellátásért fizetendő díj összegét csökkenti a 2. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltak szerint.

4. § (1)

Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:
a) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény
Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben
alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjakról szóló 2/2011. (II.
4.) önkormányzati rendelete.
b) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény
Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben
alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjakról szóló 2/2011. (II.
4.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 1/2012. (I. 27.)
önkormányzati rendelete.
c) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény
Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben
alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjakról szóló 2/2011. (II.
4.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 2/2013. (II. 1.)
önkormányzati rendelete.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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6. A temető használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól
szóló 15/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelet egyes szabályainak
hatályon kívül helyezéséről
Előadó: 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 megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a temető használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól
szóló 15/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelete egyes szabályainak hatályon
kívül helyezéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
temető használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól
szóló 15/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
Ör.) 10. §-a.
(2) Hatályát veszti az Ör. 11. § (2) bekezdése.
(3) Hatályát veszti az Ör. 2. melléklete.
2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, vagy 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:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.
évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.)
önkormányzati rendelete 6/A. § (1) bekezdésének d) pontja a következő
mondattal egészül ki:
„A gyermekkedvezményt, ugyanazon gyermek után, csak egyetlen ingatlan
vételáránál lehet figyelembe venni.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8. Cafetéria szabályzat módosítása
Előadó: 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
11/2014. (I. 30.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat és az általa fenntartott Eplényi
Napköziotthonos Óvoda Cafetéria szabályzatának elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény
Községi Önkormányzat és az általa fenntartott Eplényi Napköziotthonos Óvoda
Cafetéria szabályzatának elfogadása” című előterjesztést és a következő döntést
hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 1. melléklet
szerinti tartalommal az Eplény Községi Önkormányzat és az általa fenntartott
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Eplényi Napköziotthonos Óvoda Cafetéria szabályzatát.
2. A Képviselő-testület a Cafetéria szabályzatban meghatározott jogosultsági
feltételeknek megfelelő munkavállalók részére egy egységes alap keretet
biztosít, amely a tárgyévben a teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállalók részére havi bruttó 12 000 Ft, azaz évi bruttó 144 000,- Ft,
amely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
3. A Képviselő-testület döntése alapján - 2012. évi CCIV. törvény 53. § (2)
bekezdésére figyelemmel - a polgármester cafetéria-juttatás éves összege bruttó
200 000,- Ft, amely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
Felelős: 2. pontban: Fiskál János polgármester
3. pontban: Czigler Zoltán alpolgármester
9. Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda intézményben, a 2014/2015-ös nevelési
évre, az óvodai beíratás időpontjának meghatározása
Előadó: 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
12/2014. (I. 30.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda intézményben a 2014/2015-ös nevelési
évre, az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi
Napköziotthonos Óvoda intézményben a 2014/2015-ös nevelési évre, az óvodai
beíratás időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi
Napköziotthonos Óvoda intézményben a 2014/2015-ös nevelési évre történő
óvodai beíratás időpontját 2014. május 14-én és 15-én, 8 – 17 óra közötti
időtartamban határozza meg.
2. Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2014. május 30-ig értesíti a
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szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz.
3. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai beíratással kapcsolatos hirdetmény
szövegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon
gondoskodjon arról, hogy az óvodai beiratkozás rendjéről, az erről való
döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről hirdetmény jelenjen meg.
Felelős:

2. pontban: Klausz Éva vezető óvónő
4. pontban: Fiskál János polgármester

Határidő:

2. pontban: 2014. május 30.
4. pontban: 2014. március 14.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
10.

Döntés az Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi
Napköziotthonos Óvoda nyitvatartási rendjéről és a 2014/2015. nevelési
évben indítható csoportok számáról
Előadó: 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
13/2014. (I. 30.) határozata
az Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda
nyitvatartási rendjéről és a 2014/2015. nevelési évben indítható csoportok
számáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az
Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyitvatartási rendjéről és a 2014/2015. nevelési évben indítható csoportok számáról” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A fenntartásában működő óvodai nyitvatartási rendjét a határozat 1.
melléklete tartalmazza.
2. Az óvoda 2014. június 30-tól 2014. augusztus 1-ig tart zárva.
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3. Az óvodában egy csoport indítható.
4. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról
– a határozat megküldésével – tájékoztassa a 2014/2015. nevelési évben
indítható óvodai csoportok számáról és a nyitvatartási rendről az intézmény
vezetőjét, továbbá gondoskodjon a nyári zárva tartás időtartamának
közzétételéről a helyben szokásos módon.
Felelős:
4. pontban: Fiskál János polgármester
Határidő: 4. pontban: 2014. február 15.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
11. Tájékoztató az Eplényi Komédiás Egylet 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Pisztel Miklós vezető
Az tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. A
képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatót.

12. Egyebek
Fiskál János polgármester:
Az egyebek napirendi pontban nincs olyan ügy, amiről be kellene számolnom.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18:20 órakor bezárom.
K.m.f.
Fiskál János
polgármester

dr. Fejes István
aljegyző
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