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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2012. május 29-én 17,30 órai kezdettel  

 

tartott üléséről



A képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház 

 

 

Jelen vannak: Fiskál János polgármester 

Czigler Zoltán alpolgármester 

Bogár Tamás képviselő 

Majer Ferenc képviselő 

 

 

- távolmaradását előre jelezte: Fiskál József képviselő 

 

 

- meghívott: Dr. Árpásy Tamás jegyző megbízásából: 

  Waller Józsefné testületi referens 

 

 

 

Fiskál János polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy az 5 fős képviselő-

testület tagjai közül 4 fő jelen van - az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.  

 

A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

40/2012.(V.29.) határozata 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 

elfogadja: 

1./ A szabálysértési tényállásokat meghatározó egyes önkormányzati rendeletek módosítása                

      Előadó: Sümegi Attila aljegyző 

 

2./ Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról 

     Előadó: Fiskál János polgármester 

 

3./ Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2011. évi működési tapasztalatairól 

     Előadó: Hüllné Mail Olga, a Munkaszervezet vezetője 

                  Fiskál János polgármester 

 

4./ Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól 

     Előadó: Dr. Kovács Hajnalka háziorvos 

 

 



 3 

5./ Beszámoló az Eplény SE 2011. évi tevékenységéről 

 Előadó: Matula Mihály SE elnök 

 

6./ Víziközművek üzemeltetési szerződése 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

7./  XI. Eplényi Vigasságok előkészítése 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

8./  Egyéb, döntést igénylő ügyek 

a/ Építési telkek értékesítése 

b/ A képviselő-testület 38/2012.(IV.26.) határozatának módosítása 

c/ A képviselő-testület 12/2012.(II.16.) határozatának módosítása 

d/ Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány kérelme 

e/ Hozzájárulás a Gyulaffy László Általános Iskola 2012/2013-as tanévben történő 

maximális tanulói létszám átlépéséhez 

 

   

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

 

1./ A szabálysértési tényállásokat meghatározó egyes önkormányzati rendeletek módosítása    

             

      Előadó: Sümegi Attila aljegyző 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet 

alkot: 

 

14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet 

 

a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

 

 

2./ Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról 

 

     Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc 

Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 
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3./ Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2011. évi működési tapasztalatairól 

 

     Előadó: Hüllné Mail Olga, a Munkaszervezet vezetője 

                  Fiskál János polgármester 

 

 

Fiskál János polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy a településen az 

orvosi ügyelettel kapcsolatban az elmúlt egy évben hozzá panasz nem érkezett.  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a Központi 

Orvosi ügyelet 2011. évi működési tapasztalatairól szóló beszámolót tudomásul veszi.  

 

 

 

5./ Beszámoló az Eplény SE 2011. évi tevékenységéről 

 

 Előadó: Matula Mihály SE elnök 

 

 

Bogár Tamás képviselő a biliárd szakosztállyal kapcsolatban elmondja, hogy 2011. évben az 

eredményeik jobbak lettek, mint az előző években, ugyanis második helyezettek lettek. Ebben 

az évben egy csapat visszalépett, ezért át kellett szervezni az egész járási bajnokságot. 

Jelezték új csapatok indulását, de ez majd az őszi idényben fog bekövetkezni. A támogatás 

elegendő a működésükhöz. 

 

 

Dr. Kovács Hajnalka háziorvos megérkezik az ülésterembe. 

 

 

Czigler Zoltán alpolgármester hozzáteszi, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség kiscsapatokat 

támogató programja következtében ebben az évben még nem kellett az elfogadott 

költségvetésükhöz hozzányúlni. Említi, hogy ősztől várhatóan átszervezik a bajnokságot, 

ebből következően más felosztások lesznek.  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az Eplényi 

Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.  

 

 

 

4./ Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól 

 

     Előadó: Dr. Kovács Hajnalka háziorvos 



 5 

Dr. Kovács Hajnalka háziorvos kifejti, hogy a betegek száma pozitívan változott az elmúlt 

egy évben is, közel 2000 kártya tartozik a praxishoz, ami nem a születések számából, hanem a 

beköltözők számából adódik. Sajnos az elmúlt egy évben a halálozások száma megelőzte a 

születések számát, de összességében a beköltözők miatt a praxis létszáma megemelkedett.  

Kitér arra, hogy 2011. évben megtörtént az olaszfalui rendelő felújítása, így leköltöztek az 

alsó szintre. Az önkormányzatnak nem sikerült uniós pályázatot megnyernie, ezért abszolút 

társadalmi és önkormányzati összefogással valósult meg. Az új rendelő az Európai Uniós 

normáknak teljes mértékben megfelel. Az önkormányzat segítségével sikerült az eplényi 

rendelőt is felújítani.  

2011. évben kiírásra került egy pályázat, mely szerint a Társadalombiztosítási Pénztár havi 

maximum 50.000,- Ft-ot biztosít az orvosnak arra, hogy eszközöket vásároljon. Az 

önkormányzatok jóváhagyásával benyújtotta a pályázatot, amit április 1-jétől elfogadott a 

Társadalombiztosítási Pénztár. A pályázat keretében az eplényi rendelőbe egy EKG 

készüléket szeretne vásárolni.  

Változás történt a központi orvosi ügyeletet illetően, mivel egy központi diszpécser irányítja 

az ügyeleti szolgálatot. Az új járóbeteg ellátó központ alagsorában új ügyeleti helyiséget 

kaptak, de a betegek által beérkező hívásokat már nem fogadhatják. A mentőállomás 

diszpécsere fogadja a hívásokat, s ha úgy ítéli meg, akkor az ügyeletes orvost küldi a 

helyszínre, ha pedig sürgősségi ellátást igényel az eset, akkor mentőautó megy ki. A 

diszpécserszolgálattal összességében nagyon elégedettek, mert tapasztalata szerint csak 

indokolt esetben küldik ki az ügyeletes orvost.  

Zircen megnyílt az új járóbeteg ellátó központ egy recepciós szolgáltatással, ahol a betegek 

időpontot is kérhetnek. Tudomása szerint ez bővítésre kerül, s majd Interneten is be lehet 

jelentkezni egy-egy szakrendelésre. Úgy véli, az egészségügyi fejlesztések Zircet és közvetlen 

környékét pozitívan érintették, amit sajnos a veszprémi kórházról nem lehet elmondani, 

ugyanis 2012. április 1-jétől visszavették az oktatókórház minősítését. Lefokozták egy 

teljesen egyszerű városi kórház szintjére. Ez azért lényeges, mert innen a rezidens orvosok 

nem szakvizsgázhatnak, mivel ahhoz, hogy szakvizsgázni tudjanak, oktatókórházban kell 

eltölteni a rezidenséveket. Véleménye szerint ez nagyon komoly válsághelyzetet fog előidézni 

a veszprémi kórházban. Nem tudja, hogyan oldják meg ezt, mert a háziorvosokat elég 

érzékenyen érinti, hiszen az alapellátás csak úgy működhet jól, ha van egy korrekt háttere, 

ahova lehet a betegeket küldeni.  

Említi, hogy praxisában az ellátott betegszám évről évre emelkedik, és nagyon sok szociális 

problémával találkozik. Elsősorban nem Eplényben, hanem Olaszfaluban, mert Felsőperébe 

sorra költöznek be olyan hátrányos helyzetű családok, ahol aggasztóak a szociális problémák.  

 

Kérdés 

 

Fiskál János polgármester kérdezi, az eszközvásárlásra fordítható havi 50.000,- Ft-ot össze 

lehet vonni? 

 

Dr. Kovács Hajnalka háziorvos válasza, hogy igen, ugyanis 2012. április 1-jétől kezdték 

folyósítani, és 2013. április 1-jén nézik meg, hogy a kiutalt összeget mire fordította.  

Megjegyzi, a háziorvosok finanszírozását ugyan nem rendezték, de annak nagyon örült, hogy 

a kórházi orvosok bérét megemelték.  

 

Fiskál János polgármester érdeklődik, hogy az Internetes regisztráció ügyfélkapun keresztül 

történik, vagy sem? 
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Dr. Kovács Hajnalka háziorvos válasza, hogy ügyfélkapun keresztül történik.  

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a háziorvosi 

ellátás tapasztalatairól szóló beszámolót tudomásul veszi.  

 

 

Dr. Kovács Hajnalka háziorvos távozik az ülésteremből. 

 

 

6./ Víziközművek üzemeltetési szerződése 

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

41/2012.(V.29.) határozata 
 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a 

 Bakonykarszt Zrt-vel kötendő Üzemeltetési Szerződést elfogadja. 

2./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ 

pont szerinti Üzemeltetési Szerződés aláírására. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 

     2./ pont esetében: 2012. május 31. 

 

 

 

7./  XI. Eplényi Vigasságok előkészítése 

 

      Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

42/2012.(V.29.) határozata 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a LEADER pályázati felhívások 

között szereplő Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok célterületre kiírt sikeres 

pályázatban foglaltakat, a 1432816463 számú támogatási határozatnak megfelelően 

megvalósítja, illetve végrehajtja a 2012. augusztus 11-én megrendezésre kerülő XI. 

Eplényi Vigasságok keretében. 

2./  A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő programtervet jóváhagyja. 

3./  A képviselő-testület a rendezvényre meghívja Bakonybél, Bakonyszentkirály, 

Gyulafirátót–Kádárta (közös csapat), Hárskút, Jásd települések csapatait, egyben 

felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben valamelyik település nem tudja vállalni 

a részvételt, akkor egy másik településsel felvegye a kapcsolatot. 

 4./ A képviselő-testület a rendezvény végrehajtására már megkötött szerződéseket 

jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a XI. Eplényi Vigasságok és a 

pályázati cél sikeres megvalósításához, valamint elszámolásához szükséges további 

intézkedéseket megtegye, a megállapodásokat megkösse, a pályázati támogatás és a 2012. 

évi költségvetésben jóváhagyott keretek között. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ és 4./ pont esetében: folyamatos a pályázat lezárásáig 

    2./ pont esetében: azonnal 

    3./ pont esetében: 2012. június 30.  

 

 

 

8./  Egyéb, döntést igénylő ügyek 

 

a/ Építési telkek értékesítése 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

43/2012.(V.29.) határozata 
 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján, az előterjesztés mellékletében felsorolt 

Eplény, Kiserdő utcai építési telkeket felajánlja megvételre az elővásárlásra jogosult 

Magyar Államnak. 

2./ A képviselő-testület mindegyik telek vételárát teljes közművesítéssel (víz-, villany-, 

szennyvízcsatorna gerinchálózat és aszfaltozott út) az alábbi feltételekkel, az előterjesztés 

mellékletében szereplők szerint, állapítja meg. 
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 A vételár a helyi adottságok figyelembevételével került megállapításra, így 

telekárkedvezmény a későbbiekben nem adható.  

 Az önkormányzat a helyi közutat, a vezetékes ivóvízellátó rendszert és a szennyvízcsatorna 

hálózatot, továbbá a közvilágítást és az elektromos hálózatot már kiépítette. A közút 

végleges burkolattal (aszfalttal) történő kiépítését az önkormányzat az ingatlanok 75 %-os 

beépítése után vállalja egy éven belül. 

 Fizetési feltételek: 10 % foglaló a szerződéskötéskor, fennmaradó rész pedig 30 napon 

belül vagy egyösszegű befizetés a szerződéskötéskor. 

 A telek beépítési módja: Az I. fokú építési hatóság előzetes egyeztetésével, a HÉSZ 

előírásai szerint. 

 A telek beépítési határideje: a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 

négy év, illetve a polgármesternél, e határidő lejárata előtt 30 nappal – a jogerős építési 

engedély birtokában – írásban kérvényezett további két év meghosszabbításának 

lehetősége mellett.  

 Ezen beépítési kötelezettség nem teljesítése esetére eladó visszavásárlási jogot köt ki, 

amely a lakhatási engedély megszerzéséig, de legfeljebb öt évig (a beépítési kötelezettség 

negyedik évének lejártát követő naptól számítva) illeti meg.  

 A visszavásárlási jog biztosítására az önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalmat 

jegyeztet be az ingatlanra. 

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a 

Magyar Állammal, illetve annak képviseltében eljáró szervvel aláírja és az ingatlan 

tulajdonjogának, vétel jogcímen történő átruházására vonatkozó szükséges intézkedéseket, 

nyilatkozatokat megtegye. 

3./ Amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával nem kíván élni, úgy a képviselő-

testület, az előterjesztésben mellékletében szereplő áron, a jelen határozatban 

meghatározott feltételekkel, az igények és a jelentkezések sorrendjében értékesíti a Kiserdő 

utcai építési telkeket. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 

           2./ pont esetében: 2012. június 15. 

      3./ pont esetében: folyamatos  

 

 

 

 

b/ A képviselő-testület 38/2012.(IV.26.) határozatának módosítása 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

44/2012.(V.29.) határozata 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének dologi kiadásai - város- és községgazdálkodás szakfeladat - terhére egy 

SONY DCR-SX21E digitális kamera és kiegészítő tartozékok vásárlásához, amelyhez 

100.000,- Ft-os keretet állapít meg. 

2./ A képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 38/2012.(IV.26.) határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

c/ A képviselő-testület 12/2012.(II.16.) határozatának módosítása 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

45/2012.(V.29.) határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2012.(II.16.) határozat 1./ pontjának 

végrehajtási határidejét 2012. december 15-re, a 2./ pontjának határidejét 2013. március 31-re 

módosítja. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

d/ Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány kérelme 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

46/2012.(V.29.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Gyermekekért Alapítvány 

által a LEADER pályázati felhívások között szereplő Bakonyi rendezvény, 

rendezvénysorozatok célterületre, az idei XX. Eplényi Gyermeknap programjainak 

támogatására a 1432853417 számú határozattal elnyert 1 304 246 Ft vissza nem térítendő 

támogatást, a saját erőn felüli résznek a megelőlegezését támogatja. A megelőlegezett 

összeg fedezete a pályázaton elnyert támogatás. 

2./ A képviselő-testület a megelőlegezés feltételeként kiköti, hogy a pályázat szabályos 

lebonyolítása érdekben, teljes körű betekintést kér a pályázati célok megvalósításának 

végrehajtásába, dokumentálásába, valamint a kifizetési kérelem benyújtásába. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a teljes körű betekintésre 

vonatkozó, valamint megelőlegezett pályázati támogatás megtérülését garantáló 

engedményezési megállapodást az Eplényi Gyermekekért Alapítvánnyal aláírja. 

4./ Tekintettel arra, hogy a megelőlegezett támogatás ugyanezen költségvetési évben 

visszatérül, a költségvetés módosítása nem vált szükségessé. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ és 4./ pont esetében: azonnal 

      2./ pont esetében: folyamatos a támogatás kifizetéséig 

      3./ pont esetében: 2012. június 9. 

 

 

 

e/ Hozzájárulás a Gyulaffy László Általános Iskola 2012/2013-as tanévben történő 

maximális tanulói létszám átlépéséhez 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

47/2012.(V.29.) határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete indokoltnak tartja, ezért egyetért azzal, 

hogy a Gyulaffy László Általános Iskola a 2012/2013-as tanévben - az előterjesztéshez csatolt 

kérelemnek megfelelően - a maximális tanulói létszámot átlépje. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester  

Határidő: azonnal 
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Fiskál János polgármester az ülést 18 óra 30 perckor berekeszti. 

 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fiskál János                                              Dr. Árpásy Tamás jegyző 

                                     polgármester                                                       megbízásából: 

 

 

 

 

                                                                                                               Waller Józsefné 

                                                                                                               testületi referens 

 


