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Czigler Zoltán alpolgármester
Bogár Tamás képviselő
Magyar János képviselő
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Dr. Dancs Judit
Dr. Dénes Zsuzsanna
Fazekas Ildikó
Haizler Mihályné
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irodavezető, jegyzői főtanácsadó
pénzügyi irodavezető
jegyzőkönyvvezető

Klausz Éva
Dr. Kovács Hajnalka

óvodavezető
háziorvos

Fiskál János polgármester:
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős képviselőtestület tagjai közül 4 képviselő jelen van, Szilárd Zoltán előre jelezte távollétét, így az ülés
határozatképes, azt megnyitotta.
Napirend előtt jelentést ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Egyetlen határozat
nem került végrehajtásra. A járdára vonatkozó pályázat benyújtása nem történt meg, mivel
a járványügyi vészhelyzet miatt, nem volt senki, aki a terveket elkészítette volna. E helyett
viszont benyújtott másik két pályázatot.
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
38/2020. (VI. 24.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2020. (I. 29.); a 17/2020. (II.
24.); a 26/2020. (III. 25.); a 27/2020. (III. 25.); a 28/2020. (III. 25.); a 29/2020. (III. 25.)
a 30/2020. (III. 25.); a 32/2020. (IV. 29.); 33/2020. (IV. 29.); 36/2020. (V. 27.) és a
37/2020. (V. 27.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
tudomásul veszi.
Fiskál János polgármester:
Indítványt tesz a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselőtestület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2020. (VI. 24.) határozata
A 2020. június 24-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Eplény
Községi
Önkormányzat
fenntartásában
működő
Eplényi
Napköziotthonos Óvoda vezetésére benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról
szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
3. Eplény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

2020.

évi

4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi
munkaterve
Előadó: Fiskál János polgármester
5. A 2020. augusztus 8-ra tervezett XIX. Eplényi Vigasságok falunapi
rendezvénnyel kapcsolatos döntés
Előadó: Fiskál János polgármester
6. Eplény
község
településrendezési
kezdeményezése
Előadó: Fiskál János polgármester

eszközei

módosításának

a

7. Tájékoztató a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beíratásokról
Előadó: Klausz Éva óvodavezető
8. Tájékoztató az EU-s támogatással megvalósuló projektek végrehajtásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
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9. Tájékoztató a központi orvosi ügyelettel kapcsolatban
Előadó: Fiskál János polgármester
10. Tájékoztató a háziorvosi ellátás tapasztalatairól
Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos
11. Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Eplény
Községi
Önkormányzat
fenntartásában
működő
Eplényi
Napköziotthonos Óvoda vezetésére benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Egy pályázat érkezett, amely minden szempontból megfelel, így a javaslat, hogy továbbra is
Klausz Éva vezető óvónőt bízzuk meg az óvodánk vezetésével. Mivel mind a testület, mind
pedig a lakosság rendkívül elégedett az eddig végzett munkájával.
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
40/2020. (VI. 24.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi
Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetésére
benyújtott pályázat elbírálása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Klausz Éva 8414 Olaszfalu, Váci u.
43. szám alatti lakost, 2020. augusztus 16. napjától 2025. augusztus 15-ig, megbízza
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetésével.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos
munkaügyi intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2020. augusztus 14.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
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2. Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról
szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Az írásos előterjesztést megküldte. Egy kiemelendő van, az pedig a jelentős mennyiségű
pénzmaradvány, amely beépítésre került a 2020-as költségvetésbe és a fejlesztésekhez fel
tudnak használni. Ez nagyobbrészt a telekértékesítéseknek köszönhető, mivel a tervezetthez
képest, többen vásároltak építési telkeket.
Czigler Zoltán alpolgármester:
Annyit fűz hozzá, hogy soha rosszabb évünk ne legyen. Reméli az idei évünk is hasonló lesz.
Fiskál János polgármester:
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
9/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A módosításból a legjelentősebb, amit ki kell emelnie, az a Veszprémi utcai járda, amelynek
felújítása gyakorlatilag – a VÉDA kaputól a faluvégéig, – teljes hosszában, egy ütemben,
megvalósulna. A költségvetés most lehetővé teszi, hogy a tervezetthez képest nem kell több
részletben készülnie. Mivel a tervezett hitelfelvételt is érinti, nem lesz rá szükség, emiatt a
rendeletalkotás előtt egy határozatot is kell hozni.
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-testülete
41/2020. (VI. 24.) határozata
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 16/2020. (II. 24.) határozat
módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az önkormányzat saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról szóló 16/2020. (II. 24.) határozat módosítása” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról szóló 16/2020. (II. 24.) határozat 2. pontjában
hivatkozott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
Fiskál János polgármester:
Most pedig a rendeletet teszi fel szavazásra.
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
10/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi
munkaterve
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
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
42/2020. (VI. 24.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi
munkatervének elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve” című előterjesztést és a
következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. II. félévi munkatervét – a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges munkatervet a napirend
előterjesztéséért felelősöknek és a napirendek előadóinak küldje meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2020. július 6.
5. A 2020. augusztus 8-ra tervezett XIX. Eplényi Vigasságok falunapi
rendezvénnyel kapcsolatos döntés
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Két határozati javaslat szerepel az előterjesztésben, részletezve hogy melyek azok a kockázati
tényezők, amelyekkel lehet számolni és mit kell mérlegelnie a testületnek. Kérdezi, hogy mi
a véleménye képviselő-testület tagjainak és melyik verziót támogatják?
Magyar János képviselő:
Ahogy az előterjesztés is tartalmazza, elég nagy bizonytalanság van a járvány miatt. Az a
javasolja, hogy ne tartsák meg a rendezvényt.
Czigler Zoltán alpolgármester:
Szintén azt javasolja, hogy ne tartsák meg.
Bogár Tamás képviselő:
Ő is a nem mellett kíván dönteni.
Fiskál János polgármester:
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Az elhangzott egybehangzó javaslatoknak megfelelően, a „B” határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, amely szerint, a kockázati tényezők miatt, az ez évi falunapi rendezvényt ne
tartsák meg.
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:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2020. (VI. 24.) határozata
a 2020. augusztus 8-ra tervezett XIX. Eplényi Vigasságok falunapi
rendezvénnyel kapcsolatosan
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2020. augusztus 8-ra
tervezett XIX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvénnyel kapcsolatos döntés” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a járványügyi készültségi időszak védelmi
intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. §-ára figyelemmel, továbbá a
tömegrendezvénnyel járó bizonytalan járványügyi kockázatra tekintettel, biztonsági okokból,
a 2020. évi falunapi rendezvényt nem tartja meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
6. Eplény község településrendezési eszközei módosításának a kezdeményezése
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
44/2020. (VI. 24.) határozata
Eplény község településrendezési eszközei módosításának a kezdeményezéséről
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község
településrendezési eszközei módosításának a kezdeményezése” című napirend
előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Eplény Helyi Építési
Szabályzatáról szóló többször módosított 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: HÉSZ) módosítását az alábbiakban:
A HÉSZ és a belterületi szabályozási terv átdolgozásával és belterületi szabályozási
tervlapon a módosított építési övezeti előírások átvezetésével
a) a 236/1, 238 és 239/2 hrsz. alatti ingatlanokat magába foglaló Vt-4 övezet
esetében a legnagyobb megengedett építménymagasság 5,5 m-re történő
növelését és az egy homlokzaton számított átlagos homlokzatmagasság
mértékének az eltörlését;
b) a belterületbe csatolandó terültek aktualizálását, pontosítását a szabályozási
tervnek megfelelően, továbbá a már megvalósult belterületbe csatolásoknak a
kivezetését. A módosítás, pontosítás érinti a község központi részén lévő
külterületi ingatlanokat a (077–086 hrsz.), a 079 hrsz.-ú ingatlannak zöld
közparkba (Zkp) történő átsorolását, valamint a Veszprémi utca 1. számú
lakóingatlannak (0214 hrsz.) és a kálváriának (0213 hrsz.) belterületbe
csatolását.
2. A képviselő-testület a TÉR-SZER Kft-t (8200 Veszprém, Viola u. 14/b.) bízza meg a
HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével 360 000,- Ft + áfa –
egyeztető eljárás szükségessége estén további 30 000,- Ft + áfa – ajánlati áron, és
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezésre vonatkozó megállapodást,
a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, megkösse.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően, az egyszerűsített eljárás
lefolytatásához szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat megtegye.
4. Az Anti Tabak Bt. (képviseli: Kovács Endre 8420 Zirc, Lux S. u. 15.) kérelmezővel
előzetesen egyeztetve, az egyszerűsített eljárás keretében lefolytatható HÉSZ
módosítás költségeit, teljes egészében, a kérelmező viseli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Anti Tabak Bt. (8413 Eplény,
Veszprémi utca 118.) kérelmezővel a költségviselésre vonatkozó megállapodást, a
határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, megkösse.
5. A képviselő-testület
költségvetés soron
figyelembevételével,
előirányzatának mind
történő beépítésére.
Felelős:
Határidő:

felkéri a polgármestert, hogy
következő módosításakor –
– a határozat 2. pontjában
a bevételi, mind pedig a kiadási

gondoskodjon a 2020. évi
a határozat 4. pontjának
szereplő tervezési költség
oldalra, ugyanazon összeggel

Fiskál János polgármester
1. pontban: folyamatosan a módosítás elfogadásáig,
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2. pontban: a 4. pontban szereplő megállapodás aláírását követően azonnal,
3. pontban: folyamatosan a módosítás elfogadásáig,
4. pontban: azonnal,
5. pontban: az előirányzatok átvezetésére a soron következő költségvetés
módosítása.
7. Tájékoztató a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beíratásokról
Előadó: Klausz Éva óvodavezető
Czigler Zoltán alpolgármester:
Kérdezi, hogy akkor szeptember 1-től 10 gyermek az induló létszám?
Klausz Éva óvodavezető:
Igen, a 3 évesek jönnek szeptember 1-től. Akik becsatlakoznak, azok pedig a II. félévben
töltik be a hármat. A beköltözők között is van óvodáskorú gyermek, tehát elképzelhető, hogy
még bővülni fog a létszám.
Fiskál János polgármester:
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, az 5 tagú
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja a tájékoztatót tudomásul vette.

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
8. Tájékoztató az EU-s támogatással megvalósuló projektek végrehajtásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, az 5 tagú
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja a tájékoztatót tudomásul vette.

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

9. Tájékoztató a központi orvosi ügyelettel kapcsolatban
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:

Talán azt lehet kiemelni a tájékoztatóból Eplénnyel kapcsolatban, hogy az előző évhez képest
az orvosi ügyelet látogatottsága kicsivel átlag feletti volt a felnőtteknél. Ami még érdekes
szám, hogy még az egy százalékot sem éri el a gyermekekkel kapcsolatos ügyeleti
igénybevétel.
A Covid-19 járványügyi vészhelyzet alatt, folyamatosan, heti rendszerességgel, a központi
orvosi ügyelet tájékoztatást küldött. Úgy emlékszik, hogy Covid-19 gyanús beteggel nem is
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találkoztak. Sok hívást kaptak, 3000 feletti volt a heti hívások száma. A heti ellátottak szám
45-60 fő közötti volt.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, az 5 tagú
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja a tájékoztatót tudomásul vette.

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
10. Tájékoztató a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli)
Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos
Dr. Kovács Hajnalka, háziorvos
Elmondja, hogy az elmúlt időszaknak nagyon fontos eseménye volt az ősszel, hogy a
következő szakvizsgát sikeresen letette. Ez fontos projekt volt számára, 3 évig készült rá. Ez
a hospice-palliatív szakvizsga. Így tehát el is helyezkedett már ebben az otthoni hospice
szolgálatban. Az otthoni életvégi ellátással is elkezdett foglalkozni.
Decemberben a praxis betársult a „Három generációval az egészségért” pályázati
program elkészítésébe, melyet meg is nyertek. 64 sikeres pályázat volt az országban. Itt a
megyében ketten nyertek ez a konzorcium és a tapolcai. Egy praxisközösséget kellett
létrehozni a járásban. Ezt a praxisközösséget úgy hozták létre, hogy négy vegyes körzet. –
Csetény, Bakonyszentkirály, Bakonybél, Olaszfalu és Eplény – és a Dr. Benczik Adrienn, mint
gyermekorvos. Ő lett a pályázat projektmenedzsere. Ez a pályázat abszolút a megelőzésre
épít, a szűrővizsgálatokat és az egészségmegőrzést helyezi előtérbe. Az egészségben eltöltött
életéveket szeretné megnyújtani. Ennek a pályázatnak a technikai szervezése 2020
januárjában zajlott. Az igazi munka február végén, március elején kezdődött volna, ami aztán
a járvány miatt mégsem tudott elkezdődni. Ez a program nagyon sok pluszmunkát jelent, de
hatalmas lehetőségeket tartogat. A praxisra – erre a 14 hónapra – kb. 10 milliós plusz
finanszírozás jut, amit kiegészítő, külső szolgáltatók igénybevételére kell fordítani. A
praxisban most egy évig rendel szakpszichológus, dietetikus és gyógytornász. Ezek személyes
konzultációk. Ő válogatja ki a betegeket, de a beteg önként is jelentkezhet. Eplényi betegek
is jöttek. Eddig Olaszfaluba jött mindkét szakember, de szeretné, ha majd Eplénybe is
jönnének. Két-két alkalommal rendelt a pszichológus és a dietetikus is, aztán sajnos bejött a
járványügyi helyzet. Ezeket a személyes találkozókat nem tudtuk folytatni. Ebben a
programban megszólítják a 40 és 60 év közötti korosztályt a szűrővizsgálatokra. Szív- és
érrendszeri betegségekre, daganatokra és az idősebb korosztályt pedig kiemelten a demencia
és csontritkulás szűrésre. Már most nagyon sok nyereség van ebből a programból. Ez a
pályázat a járványhelyzet elmúltával ismét folytatódik, újból elkezdtek a szakemberek
rendelni, újból hirdetik a betegeknek. 2021. február végével fog lezáródni. A szakembereken
kívül, lesz még életmódtábor, ami teljesen ingyenes a gyermekeknek. 6-12 éves
korosztálynak hirdették meg. Erre is fogadják az önként jelentkezőket, de közvetlenül is hívni
fogják legfőképpen a hátrányos helyzetű gyermekeket, akik amúgy ezekbe a rendkívül drága
táborokba nem tudnak eljutni. Ennek az életmódtábornak a célja az egészséges táplálkozás
megtanítása, a mozgás megszerettetése és egészségtudatosabb viselkedés kialakítása. Ez
augusztus 3-tól 7-ig lesz, napközis tábor formában, így tudnak segíteni a szülőknek, hogy
reggel 8-tól délután fél 5-ig vigyáznak a gyerekekre. Ezen kívül lesz még Eplényben egy
főzőklub július 27-én, ezt a dietetikusunk fogja vezetni. Lesz majd egy ilyen főzőklub még
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Olaszfaluban is. Július 13-án pedig nagyon szeretné bemutatni a faluban a pszichológus
doktornőt, aki egy évig rendel most nála és Dr. Szalai Katalinnak hívják. Ekkor lesz neki itt az
IKSZT-ben egy bemutatkozó előadás. Szeretné, hogy az eplényi betegei is
megismerkedhessenek vele, hogy lássák, kiről is van szó, akkor esetleg tudnának jelentkezni
egyéni konzultációra hozzá. A pályázatról még annyit mondott, hogy nagyon hasznos
eszközöket is vettek. Sikerült vásárolni egy 24 órás vérnyomás és EKG-monitort,
légzésfunkció vizsgáló gépet – ezt is minden nap használja, – valamint rák felismerésére
szolgáló önvizsgáló modelleket, melyeket a fiatal felnőtteknek szán. Ezt a pályázatot az ÁEK
és az EMMI finanszírozzák. Nagyon szigorú pénzügyi beszámolókat kell készíteni, de ez
nagyon nagy lehetőség.
A járványhelyzettel kapcsolatban elmondja, hogy soha nem gondolta volna, hogy
orvosként ilyet át kell élnie, részt kell benne vennie. Szerinte nagyon jól ment, nagyon
fegyelmezettek voltak a betegei, nagyon büszke rájuk. Nagyon jól ment a járványügyi helyzet
kezelése. Továbbra is időpontra fogad beteget, annak ellenére, hogy a veszélyhelyzetet
megszüntette a kormány. Azt gondolja, hogy most ebben a helyzetben, míg a vírus aktív,
nem lehet megtenni, hogy ezekben a pici várókban sok ember várakozzon egyszerre. Így ezt
az időpontkérést próbálják most megtanítani a betegeknek. Az e-recept kiváltás is nagyon jól
működik. Jól ki tudták építeni a praxisban a távkonzultációs rendszert. Ezután is meg fogja
tartani, ahol ez megoldható. Van a praxisnak saját facebook oldala, messenger fiókja. Azt
gondolja, hogy egy kiütéssel, vagy valami kisebb banális problémával, teljesen felesleges
személyesen eljönni, kamerán is kiválóan megoldható a helyzet. Nem mindig tud azonnal
reagálni, de ilyenkor küldenek a betegnek egy sms-t, hogy vissza fogják hívni. A rendelés
vége után pedig rászán kb. 40 percet, hogy mindenkit visszahívjon. Védőeszközt, a
járványügyi vészhelyzet elrendelését követően, az elején semmit sem kaptak a kormánytól,
most meg minden héten kétszer jön szállítmány. Covid-19 pozitív beteg a praxisban nem
volt, a járásban egy beteg volt, aki pedig régebben átvészelte 2 fő volt. Szerintem ezt a
térséget kihagyta ez a Covid-19 vírus. Szerencsére nem került ide, nem hozták be, de azért
szerinte az emberek nagyon fegyelmezettek is voltak. Nagyon betartották a karantént és erre
bíztatták mindig az érintetteket. A második hullámról nem tud mit mondani, úgy gondolja,
hogy lesz. Kell, hogy legyen az ősz vége felé. Majd meglátják. Ennyire komoly intézkedéseket
még egyszer, úgy gondolja, nem lehet hozni. De most már fel van készítve az egészségügy,
és bízik abban, hogy nem lesz semmi.
A praxis adatai a korábbiakhoz hasonlóan nagyon jók. 1980 betege van folyamatosan,
és ezt a létszámot tartja. A halálozás mindig egy kicsit több sajnos, mint a születések száma,
de azért mindig van beköltöző, amely ezt kicsit kiegyensúlyozza. A forgalmi adatai azok
hasonlóak voltak a 2019-ben, mint 2018-ban, átlagosan ez napi 60-70 beteget jelent. Nyáron
kicsit kevesebb, télen egy kicsit több. Szerencsére semmi különös nem történt. Még egy
lényeges beruházást tett, mert mikor készült erre az új szakvizsgára megtanult ultrahangozni.
Tavaly vett egy használt ultrahang készüléket, ami sajnos tönkrement és nem lehetett
megjavítani. Idén vett egy új hordozható készüléket. Már Eplénybe is lehozta és a betegekhez
is el tudja vinni, ha házhoz megy, mivel akkumulátoros.
Egyetlen probléma van sajnos, hogy ezt az eplényi fiókpatikát meg kellene szüntetni,
mert szinte senki nem váltja ki itt a gyógyszerét és lejár a szavatossági idejük. Átalakultak a
szokások ezzel kapcsolatban. Természetesen, azt megígéri, hogy ha ez a megoldás megfelel,
akkor a legfontosabb gyógyszerekből (fájdalomcsillapító, lázcsillapító, antibiotikum stb.) egyegy dobozt tart a rendelőben. De ezt a mennyiségű és választékú gyógyszerkészletet – ami
most van – nincs értelme tartani. Az e-recept miatt nem jönnek már be a receptért és nem
itt váltják ki a gyógyszert.
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A járványhelyzetnek vannak pozitív hozadékai is. A betegek jóval türelmesebbek az
időpontadásra, ezt abszolút ennek a helyzetnek köszönhető. S az is, hogy az e-receptet simán
megtanulták, hogy nem jöhetnek el érte személyesen, mert sokan eddig ragaszkodtak hozzá,
hogy papíron kapják meg.
Fiskál János polgármester:
Van egy élő közös pályázatuk, a Magyar Falu Programos pályázat az orvosi eszköz
beszerzésre. A pályázat benyújtása és már a hiánypótlása is megtörtént. Elbírálás alatt van.
Ha nyernek, akkor öt napon belül utalják a pénzt, és lehet indítani a megrendelést.
Dr. Kovács Hajnalka, háziorvos:
Ezt a pályázati eszközlistát úgy állították össze a polgármester úrral, hogy tulajdonképpen az
itteni Eplényi rendelő eszközparkját újítják fel teljesen, de abszolút „okos” eszközöket
kívánnak venni, – mint például fültükör, szemtükör, vérnyomásmérő, vércukormérő stb. –
mindenből a legmodernebbet.
Fiskál János polgármester:
Nagyon köszönöm a tájékoztatást. További jó együttműködést és jó munkát kíván.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, az 5 tagú
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja a tájékoztatót tudomásul vette.
11. Egyebek
Fiskál János polgármester:
Elkészült a Kiserdő utcai I. ütem aszfaltozása és a műszaki átadás is megtörtént. A számla
kiegyenlítésére pedig jövő hét elején kerül sor.
A másik téma pedig, hogy Dr. Kőváry György fogorvos jelezte feléje, hogy a 70 éves korára
tekintettel, hivatalosan (ténylegesen) is nyugdíjba vonul, szeptember 30-tól. Emiatt pedig
majd döntenünk kell, és új megállapodást kell kötnünk a fogorvosi ellátásra vonatkozóan.
Beszélt a doktor úrral: aki azt mondta, hogy a két hölgy fogorvos kollégája, akik átveszik a
praxisát, már nem tudnak újabb betegeket fogadni más járásból, mert olyan létszámmal
működnek. Így valamelyik veszprémi fogorvosi praxishoz kellene majd csatlakozni. A Közjóléti
Irodával egyeztetve, elindítják a döntés előkészítését. Meg kell még nézni, hogy elegendő-e
szeptemberben meghozni a szükséges döntéseket vagy rendkívüli ülést is kell majd tartani.
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 18 óra 14 perckor
bezárta.
K.m.f.
Fiskál János
polgármester

dr. Dancs Judit
jegyző
12

