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tartott rendkívüli üléséről



A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház 

 

 

Jelen vannak: Fiskál János polgármester 

Czigler Zoltán alpolgármester 

Bogár Tamás képviselő 

Fiskál József képviselő 

Majer Ferenc képviselő 

 

 

- meghívott: Sümegi Attila aljegyző 
 

 

 

Fiskál János polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy az 5 fős 

képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van - az ülés határozatképes -, majd megnyitja az 

ülést.  

 

A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 
 

Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

1/2012.(I.16.) Kt. határozata 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak 

szerint elfogadja: 

 

1./  A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott járási 

rendszer kialakításáról szóló elképzelés véleményezése 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 
 

1./  A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott járási 

rendszer kialakításáról szóló elképzelés véleményezése 

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 
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Fiskál János polgármester elmondja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egy részletes 

előterjesztést küldött, amely tartalmazza a Kormány elképzelését és a Kormányhivatal 

honlapján megjelent mellékleteket is. Hozzáteszi, hogy az előterjesztésben nagyrészt a saját 

érveit fogalmazta meg. Kéri képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket. 

 

Kérdés 

 

Majer Ferenc képviselő utal az előterjesztés bevezető részére, mely szerint a járási 

kormányhivatalokhoz kerülnek a jegyző – kivételesen a polgármester, illetve a polgármesteri 

hivatal ügyintézője – hatáskörébe tartozó államigazgatási, valamint a megyei 

kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, 

irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek. Kérdezi, ha a veszprémi járáshoz mennének, 

akkor milyen feladatok maradnának Zircen? 

 

Fiskál János polgármester válasza, hogy a jegyzői hatáskörű hatósági ügyek egyértelműen a 

járási hivatalokhoz kerülnek. Példaként nem tud említeni, de elképzelhető, hogy van olyan 

polgármesteri hatáskörbe tartozó feladat, ami esetleg odakerülne. Igazából még nem 

tisztázódott minden, de a pénzügyi feladatok teljes mértékben maradnának a körjegyzői 

hivatalban, továbbá a gyermekvédelmi és a felnőtt ellátásra vonatkozó szociális ügyek 

intézése szintén. Az okmányirodai és az építéshatósági eljárások átkerülnének a járási 

hivatalhoz. Az adóigazgatás nem egészen egyértelmű, mert helyi önkormányzati hatáskör a 

helyi adók megállapítása, és az új szabályozások szerint ezek továbbra is az önkormányzatok 

hatáskörében lesznek. Hangsúlyozza, egyéb adók kivetésére szintén jogosultságot adtak az 

önkormányzatoknak. A teljes mértékű kialakulás határidejének június végét jelölték meg, 

mivel a végrehajtásra vonatkozó Kormányrendeletet akkor fogadja el a Kormány. Az már 

biztos, hogy 2013. január 1-jével kezdhetik meg működésüket a járási kormányhivatalok.  

 

Majer Ferenc képviselő kérdezi, az önkormányzatnak azért fizetni kell, hogy oda kerülnek át 

egyes feladatok? 

 

Fiskál János polgármester válasza szerint ezt az állam finanszírozza, mivel eddig sem kellett 

hozzájárulást fizetniük. Azt nem tudja, hogy a normatív támogatás teljes mértékben fedezte-e 

vagy sem.  

 

Fiskál József képviselő kérdezi, Veszprémben helyileg hol lenne a járási kormányhivatal? 

 

Fiskál János polgármester nem tudja, hogy fizikai értelemben hol lenne a hivatal. Erre 

vonatkozóan még nem látott tervezetet. Lehetséges, hogy átmenetileg továbbra is a városi 

vagy megyei hivatal épületében történik az ügyintézés.  

 

Czigler Zoltán alpolgármester kérdezi, a kialakítandó járási rendszer érinti valamilyen 

formában az egészségügyet?  

 

Fiskál János polgármester válasza, hogy a háziorvosi praxisokat nem érinti, azonban az 

ügyeleti ellátás változhat.  

 

Fiskál József képviselő véleménye szerint el kellene gondolkodniuk azon is – ha járási szinten 

szeretnének –, hogy iskolai és kistérségi szinten ugyancsak Veszprémhez tartozzanak.   
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Fiskál János polgármester kifejti, hogy a kistérségi társulásokról szóló törvény 2013. január 1-

jével hatályát veszti az új önkormányzati törvénnyel. Értelmezése szerint a kistérségi 

társulások ezzel megszűnnek. Társulások továbbra is lesznek, de esetleg nem így fogják hívni. 

Az önkormányzatok társulhatnak bárkivel, de ebben is változás lesz.  

 

Fiskál József képviselő úgy véli, ha elhatároznak valamit, akkor legyenek következetesek. Ha 

járás szintjén azt kérik, hogy Veszprémhez tartozhassanak, akkor a többi szintet is oda kellene 

orientálni.  

 

Fiskál János polgármester ezzel egyetért, mert akkor a társulásokat is abba az irányba kell 

elvinni, mint ahogy tették az iskola esetében.  

 

Fiskál József képviselő javasolja, ha a járási rendszerrel kapcsolatos dolgok letisztultak, akkor 

a többit is gondolják át.  

 

Majer Ferenc képviselő kérdése a január 20-i határidővel kapcsolatos.  

 

Fiskál János polgármester válasza, hogy egy e-mail címet adtak meg, ahova január 20-ig el 

kell juttatni a véleményt, mivel még képlékeny a dolog, de a végleges határidő június vége.  

Kifejti, hogy azt követően is lehetőség nyílik járást váltani. Gyakorlatilag ez olyan, mint egy 

kistérség váltás, mert a járások létrejöttével a kistérségi társulásokról szóló jogszabályok 

hatályukat fogják veszíteni.  

 

Fiskál József képviselő szerint a veszprémi kistérség nem is olyan kicsi a többihez 

viszonyítva. Kérdezi, a lakosságszámot tekintve ez mit jelent? 

 

Fiskál János polgármester válasza szerint a Veszprémi Kistérségi Társulásnál a központi 

orvosi ügyeleti hozzájárulást nem kellene fizetni, mert az OEP finanszírozás miatt 

önfenntartó. Példaként említi még a várpalotai kistérséget. A zircinél viszont egyre többet kell 

fizetni, mert kicsi. A 40-50.000 lakosságszámú kistérség az, amelyiknél az OEP finanszírozás 

fenn tudja tartani az orvosi ügyeletet. Elképzelhető, hogy ebben lesznek változások, és át 

fogják csoportosítani másképp a központi ügyeleteket. Az tény, hogy szakrendelésre el lehet 

menni Zircre, de minden más a Veszprém megyei kórház vonzáskörzetéhez fog tartozni. Ha 

minden igaz, akkor egészségügyi összevonásra is sor kerül, mert finanszírozhatatlan.  

Azt nem tudja, hogyan lesznek a kistérségi társulásokkal kapcsolatos átmeneti szabályozások. 

Amennyiben más néven fenn akarják tartani ezeket a társulásokat, akkor legkésőbb június 

közepéig kell meghozni a döntést, mert június 30-ig a társuláshoz el kell juttatni a határozatot. 

Költségként merül fel a tagsági díj, ami minden társulásnál van. A központi orvosi ügyelethez 

való hozzájárulás az egyiknél nincs, a másik esetben folyamatosan emelkedik. A szociális 

étkeztetéshez valószínű hozzá kell járulni, de nem mindegy, hogy tisztességesen számolnak-e 

el vagy sem. Ezen kívül a település más szolgáltatást nem vesz igénybe.  

 

Majer Ferenc képviselő idézi az előterjesztést, mely szerint a járási rendszer kialakításának 

alapelve a létező ügyintézési helyszínek megőrzése. 

 

Fiskál János polgármester szerint elvileg a hivatalokra lehet következtetni, de semmi sem 

biztos. Úgy gondolja, átmenetileg valószínűleg nem lesz rá más mód. Elképzelhető, hogy a 

feladatokat néhány éven belül egy önálló hivatalba integrálják.  
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Úgy véli, Veszprémben elhelyezés szempontjából a megyeháza jöhet szóba, mert hatalmas és 

miután a megyei önkormányzatok szerepkörét erőteljesen megkurtítják, ezért irodák 

szabadulhatnak fel. Hangsúlyozza, ez csak feltételezés, mert igazából konkrét dolgokat még 

senki sem tud.  

 

Fiskál József képviselő kérdezi, a képviselő-testületnek most semmi más dolga nem lenne, 

mint eldönteni, hogy szeretnének a Zirc székhelyű járásnál maradni vagy máshova menni?  

 

Fiskál János polgármester válasza, hogy most csak erről kell dönteni. 

 

Majer Ferenc képviselő kérdezi, ha járást váltanak, akkor a település területe is átkerül 

Veszprémhez? 

 

Fiskál János polgármester válasza szerint közigazgatásilag nem változik semmi, csak annyi 

lesz, hogy a veszprémi járáshoz tartoznak.  

 

 

Hozzászólás 

 

Czigler Zoltán alpolgármester véleménye szerint az utazási idő nem számottevő, a település 

lakosságának nagyobb része Veszprémben és környékén dolgozik, a gyerekek többsége a 

gyulafirátóti iskolába jár.  

 

Fiskál József képviselő hozzáteszi, a nyugdíjasoknak esetleg kényelmesebb lenne a zirci járási 

ügyintézés, viszont nekik talán kevesebb az intézni valójuk, mint a más életkorú lakosoknak.  

 

Fiskál János polgármester tapasztalata szerint a nyugdíjasok elsősorban olyan jellegű dolgokat 

intéznek, ami helyben, fogadóórán megoldható.  

 

Fiskál József képviselő úgy véli, másképp működik egy kormányhivatal, mint egy 

önszerveződött társulás, amiben eddig részt vettek. Megítélése szerint ügyintézés 

szempontjából Veszprém jobb lenne.  

 

Fiskál János polgármester példaként említi, hogy Zircen már nincs földhivatali ügyintézés. Ha 

valaki több mindent komplexen szeretne intézni, akkor Veszprémben egyszerre megteheti. 

Amennyiben veszprémi munkahellyel rendelkezik, akkor esetleg szabadság nélkül meg tudja 

oldani az ügyintézését, ami egy zircinél már nem valószínű.  

 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 
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Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2/2012.(I.16.) Kt. határozata  
 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott járási rendszer kialakításáról szóló 

elképzelést megvitatta és a lakosság jelenlegi, továbbá hosszú távú érdekeinek gondos 

mérlegelése mellett – az aktív keresők döntő többségének aktuális munkahelyeit, 

munkavállalási szokásait, a tanulók iskoláztatási szempontjait, az összlakosság esetében a 

komplex szolgáltatási lehetőségek igénybevételét, valamint az utazási körülményeket és 

feltételeket figyelembe véve – kinyilvánítja, hogy Eplény község a Veszprém székhelyű 

járáshoz kíván csatlakozni. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményt, egyben a tervezettől 

eltérő járási besorolási kérelmet, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi 

Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárságára továbbítsa. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2012. január 20. 

 

 
 

 

Fiskál János polgármester a rendkívüli ülést 18 óra 35 perckor berekeszti. 

 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fiskál János                                            Sümegi Attila 

                                         polgármester                                                aljegyző 

 


