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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/6/2/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 25-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház 
 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Tamás képviselő 
   Fiskál József  képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
    
Jelen van továbbá: 

dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából 
    Lőczi Árpád csoportvezető 
   Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató 

  
         

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeinket. Megállapítom, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt 
megnyitom.  
 
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2015. (II. 25.) határozata  

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2014. (IX. 10.) határozat 2. 
pontja, a 79/2014. (X. 1.) határozat 3. pontja, és az 5/2015. (I. 28.) számú képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
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Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek a meghívóban foglaltak szerint a napirend elfogadására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

11/2015. (II. 25.) határozata 
 

A 2015. február 25-i ülése napirendjének meghatározásáról 
 

 
NAPIRENDEK: 
 
1.  

A) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

B) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
Előadó: Fiskál János polgármester 
     dr. Mohos Gábor jegyző 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi 

költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletének a 
módosítása  
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
4. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

5.  
A) Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési 

Terv készítése 
B) Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének 

Gördülő Fejlesztési Terv készítése 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
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6. A 2015/2016-os nevelési év óvodai beíratási időpontjának 

meghatározása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
7. A polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 

8. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2014/2015. tanév I. félévi tájékoztatója 
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató 

 
9.  Egyebek 
 

 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1. 
A.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

     dr. Mohos Gábor jegyző 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Sok hozzájáruló nyilatkozatot kellett megszerezni, sok feltételnek kell megfelelni, 
ezért vállalkozót nehéz volt találni. Eplényben ez a rendelet négy külterületi ingatlant 
érint.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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B) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
Előadó: Fiskál János polgármester 

         dr. Mohos Gábor jegyző 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő határozatot::  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2015. (II. 25.) határozata 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződésről 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződést a határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést a nyertes 

ajánlattevő Kis-Jakab Dezső egyéni vállalkozóval kösse meg. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 2. pontban: 2015. február 28. 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Zoltán irodavezető 
 
 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi 
költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletének a 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
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a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Kiegészítésként annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez a költségvetés még nem 
tartalmazza az előző évi pénzmaradványt, az majd a 2014. évi beszámoló után lesz 
pontosítva, hogy mekkora összeg. Nem tartalmazza azokat az összegeket sem, 
melyek a 2014. évről elmaradt adók. Van már egy jelentős összeg, ami befolyt.  
 
Mayer Ferenc képviselő: 
 
A borházzal kapcsolatban van egy júniusi és egy decemberi kifizetési 
kötelezettségünk. Hol szerepel a kiadásoknál, mert nem láttam. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A 8. melléklet H14. alatt található 1 070 E Ft-tal. 
 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2015. (II. 25.) határozata 

 
az Önkormányzat likvid hitelfelvételéről szóló 

95/2014. (XII. 17.) határozat módosításáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Önkormányzat likvid hitel felvételéről szóló 95/2014. (XII. 17.) határozat 
módosításáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likvid hitel 
felvételéről szóló 95/2014. (XII. 17.) határozatának 1. pontját a következők szerint 
módosítja: 
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„1. Eplény Községi Önkormányzat bevételeinek megelőlegezésére, működési 
célra maximum 2500 E Ft összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel 
2015. május 1. – 2015. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt.-től. A 
hitel futamideje szükség szerint 2015. december 31-ig 
meghosszabbítható.” 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 

  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2015. (II. 25.) határozata 

 
az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása” című előterjesztést és az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról az alábbi 
döntést hozta: 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján a helyi 
önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban 
kell megállapítania a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási 
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét. 

2. Eplény Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre szóló 
költségvetési kitekintésre vonatkozó saját bevételeit és az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő kötelezettségeit a határozati javaslat 1. mellékletében foglaltak 
alapján fogadja el. 

3. Eplény Községi Önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében lévő 
adatszolgáltatásnak tegyen eleget. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2015. március 16. 
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 

  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

 
a 2015. évi költségvetésről  

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
4. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:. 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

 
a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
5. 

A) Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési 
Terv készítése 

 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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2015. (II. 25.) határozata 

 
Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv 

készítéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv készítése” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-33941-1-001-00-

13 MEKH kóddal rendelkező 3. sorszámú Eplény ivóvízellátó 
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti 
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 
érdekében, megbízza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

 
2. A Képviselő-testület megbízása kiterjed az 1. pontban hivatkozott terv 

elkészítésére, továbbá a Vksztv., valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 
által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervnek a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és a jóváhagyásra irányuló 
eljárásban az önkormányzat képviseletére. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat 
megküldésével értesítse a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot, egyben felhatalmazza a határozatban foglaltak 
végrehajtásához szükséges meghatalmazás aláírására. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2015. március 31. 
 
 
B) Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének 

Gördülő Fejlesztési Terv készítése 
   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.  
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Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2015. (II. 25.) határozata 

 
Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének 

Gördülő Fejlesztési Terv készítéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv 
készítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-33941-1-001-00-

11 MEKH kóddal rendelkező 63. sorszámú Eplény szennyvízelvezető és -
tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (2) bekezdése 
szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 
érdekében, megbízza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

 
5. A Képviselő-testület megbízása kiterjed az 1. pontban hivatkozott terv 

elkészítésére, továbbá a Vksztv., valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 
által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervnek a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és a jóváhagyásra irányuló 
eljárásban az önkormányzat képviseletére. 
 

6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat 
megküldésével értesítse a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot, egyben felhatalmazza a határozatban foglaltak 
végrehajtásához szükséges meghatalmazás aláírására. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2015. március 31. 
 
 
6. A 2015/2016-os nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása 
    Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így 
a polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
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Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2015. (II. 25.) határozata 

 
a 2015/2016-os nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A 2015/2016-os 
nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beíratás 
időpontját 2015. május 6-án és 7-én 800 – 1700 óra közötti időtartamban 
határozza meg. 

 
2. Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a 

felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2015. május 28-ig értesíti a 
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert: gondoskodjon arról, hogy Eplény 

község honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztésével 
a hirdetmény jelenjen meg az óvodai beiratkozás rendjéről, a felvételről szóló 
döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről.  

 
Felelős:   2. pontban: Klausz Éva vezető óvónő  
  3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2014. május 28. 
        3. pontban: 2014. március 27. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
7. A polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 
    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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2015. (II. 25.) határozata 
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a polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A polgármester 
2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fiskál János főállású 
polgármester 2015. évi 39 munkanap szabadságának ütemezését az alábbiak 
szerint jóváhagyja: 

- 2015. április 07-től április 10-ig (4 munkanap), 
- 2015. június 29-től július 13-ig (10 munkanap), 
- 2015. július 20-tól július 24-ig (5 munkanap), 
- 2015. augusztus 17-től szeptember 01-ig (10 munkanap),  
- 2015. november 02-től november 06-ig (5 munkanap), 
- 2015. december 23-tól december 31-ig (5 munkanap). 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Veszprém 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Irodájának Személyzeti 
Csoportját tájékoztassa. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2015. március 2. 
 
 
8. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2014/2015. tanév I. félévi tájékoztatója 
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Megkérdezem Igazgató asszonyt, hogy van-e kiegészítenivalója az írásos 
tájékoztatóval kapcsolatban. A tájékoztatóval kapcsolatban 3 kérdésem lenne. A 
személyi feltételekkel kapcsolatban, a tájékoztatóban kiemelésre került, hogy ilyen 
nehéz tanévkezdés még nem volt. A kérdésem annyi lenne, hogy időközben javult-e 
vagy változott-e a helyzet. A második kérdésem, az interaktív táblákkal kapcsolatos. 
A tájékoztatóban szerepel, hogy elég sok a meghibásodás, és ennek mi az oka. A 
harmadik kérdés, az anyagból az derül ki, hogy pszichológus nem áll rendelkezésre. 
A hiányzásokról is ha ejtene egy-két szót, mert elég hullámzó a tendencia a 
tájékoztató szerint.  
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Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató: 
 
Kiegészítenivalóm nincs, de a felmerült kérdésekre nagyon szívesen válaszolok. Év 
elején azért voltunk nehéz helyzetben, mert az élet úgy hozta, hogy több kolléga vagy 
elköltözött vagy nyugdíjba ment, egy kolléga pedig másik iskolába ment át. Tehát 
több olyan rajtunk kívül álló okok miatt kellett keresnünk embereket. Ez nem volt 
olyan egyszerű, de megoldódott. A helyzet most megint romlott, mert egy kollégánk 
tartósan beteg és fél évre kiesik a munkából, így helyette megint keresünk valakit. 
Ezek olyan problémák, melyeket meg kell oldani és remélem, hogy hamarosan meg 
is oldódik.  
A második kérdéssel kapcsolatban. Az interaktív táblák kihasználtsága valóban 
nagyon magas. A kollégák nagyon szívesen használják. A meghibásodás oka pedig az, 
hogy egy bizonyos óraszám letelte után kiég az interaktív táblához tartozó projektor  
égője, és ennek a cseréje elég hosszú időt vesz igénybe, illetve nagyon drága.  
A hiányzásokról annyit, hogy itt már többször beszéltünk arról, hogy az átmeneti 
otthonból érkező gyerekek hozzák és viszik a hiányzásokat. Ez okozza a hullámzást. 
A nálunk levő gyerekek hiányzása általában nem magas.  
Az iskolapszichológus kérdése annyival lett nehezebb, hogy eddig volt olyan 
iskolapszichológus, aki kijárt az iskolákba. Ez szűnt meg. Most úgy oldható meg, 
hogy a nevelési tanácsadón keresztül vagy más úton juttatjuk el a gyerekeket 
szakemberekhez. Ez hosszadalmas.  
 
Fiskál János polgármester: 
 
Nagyon köszönöm a tájékoztatót. Sok sikert kívánok a további munkájukhoz. A 
tájékoztatóval kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.  
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja tudomásul vette a tájékoztatót.  
 

 

9. Egyebek 

 

Fiskál János polgármester: 

 

A Nordica Síaréna Kft. a héten a 2014. évi összes halasztott kötelezettségét 
teljesítette.  
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18:13 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 

Az ülésen nem vettem részt, ezért a jegyzőkönyv 
tartalmát igazolni nem tudom, a jegyzőkönyvet 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
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évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése alapján 
írtam alá.   

 
 
 

Fiskál János      dr. Mohos Gábor 
polgármester                   jegyző 

A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 
 

Lőczi Árpád 
csoportvezető 

 


