EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/14-6/2022
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június
29-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Bogár Tamás képviselő
Szilárd Zoltán képviselő

Jelen van továbbá:
dr. Dénes Zsuzsanna
Dr. Kovács Hajnalka
Haizler Mihályné

irodavezető, jegyzői főtanácsadó
háziorvos
jegyzőkönyvvezető

Fiskál János polgármester:
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, Magyar János előre jelezte távollétét, az
ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Napirend előtt jelentést ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
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
29/2022. (VI.29.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2022. (II. 23.); a 25/2022. (IV.
27.); a 27/2022. (V. 25.) és a 28/2022. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Fiskál János polgármester:
Indítványt tesz a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2022. (VI. 29.) határozata
A 2022. június 29-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDI JAVASLAT:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi
Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 23.)
önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása
Előadó: Fiskál János polgármester
3. Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában biztosított gyermekétkeztetés
nyersanyagköltségének megállapítása, valamint Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat fenntartásában
működő
Eplényi
Napköziotthonos
Óvodában
alkalmazandó
gyermekétkeztetési intézményi térítési díjról, és az óvodában a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár
által fizetendő térítési díjról szóló 17/2020. (XI. 25.) önkormányzati
rendelete módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
4. Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.
29.) önkormányzati rendelet módosításához
Előadó: Fiskál János polgármester
5. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. félévi
munkaterve
Előadó: Fiskál János polgármester
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6. A kötelezően elvégzendő víziközművagyon vagyonértékelésének
aktualizálásával kapcsolatosan a „3. 11-33941-1-001-00-13 Eplény
ivóvízellátó víziközműrendszer”-re és a „63. 21-33941-1-001-00-11
Eplény szennyvízelvezető és -tisztító víziközműrendszer”-re vonatkozó
együttműködési megállapodások elfogadása
Előadó: Fiskál János polgármester
7. Tájékoztató a központi orvosi
tapasztalatairól
Előadó: Fiskál János polgármester

ügyelet

2021.

évi

működési

8. Tájékoztató a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli)
Előadó: Dr. Kovács Hajnalka háziorvos
9. Tájékoztató a 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beíratásokról
Előadó: Klausz Éva óvodavezető
10. Egyebek
Előadó: Fiskál János polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi
Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 23.)
önkormányzati rendelete módosítása
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 megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022.
(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyvhöz melléklete tartalmazza.)
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása
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Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy alapjában véve nem változik a rendelet szabályozása. A díjtételek
kerültek kiigazításra, hiszen 2016-ban lettek utoljára emelve.
Czigler Zoltán alpolgármester:
Kérdezi, hogy van-e az önkormányzatnak most olyan közterülete, amely ki van adva
bérletbe.
Fiskál János polgármester:
Válaszában elmondta, hogy van ilyen, pld. az EPL Bisztró előkertje, az közterület, de
most egyelőre nem fizet. Vannak még reklámtáblák, de azok eddig is fizettek.
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 megalkotta következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról, és közutak rendeltetéstől eltérő használata
esetén fizetendő igénybevételi díjról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyvhöz melléklete tartalmazza.)
3. Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában biztosított gyermekétkeztetés
nyersanyagköltségének megállapítása, valamint Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat fenntartásában
működő
Eplényi
Napköziotthonos
Óvodában
alkalmazandó
gyermekétkeztetési intézményi térítési díjról, és az óvodában a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár
által fizetendő térítési díjról szóló 17/2020. (XI. 25.) önkormányzati
rendelete módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondta, hogy először egy határozatot kell meghozni, melyben meg kell állapítani a
nyersanyag költséget.
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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
31/2022. (VI. 29.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvodában biztosított gyermekétkeztetés
nyersanyagköltségének megállapításáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi
Napköziotthonos Óvodában biztosított gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének
megállapítása, valamint Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában
alkalmazandó gyermekétkeztetési intézményi térítési díjról, és az óvodában a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő
térítési díjról szóló 17/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete módosítása” című
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában biztosított
gyermekétkeztetés 1 fő ellátottra jutó nyersanyagköltség összegét, a határozat
1. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

2.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a döntésről tájékoztassa az óvoda vezetőjét.

3.

A jelen határozat 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg,
az Eplényi Napköziotthonos Óvodában biztosított gyermekétkeztetés
nyersanyagköltségének megállapításáról szóló 77/2020. (XII. 29.) határozat
hatályát veszti.

Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2022. július 15.
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető, jegyzői főtanácsadó

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Fiskál János polgármester:
Ezután a rendeletet teszi fel szavazásra.
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési intézményi térítési díjról, és
az óvodában a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott
nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 17/2020. (XI.
25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyvhöz melléklete tartalmazza.)
4. Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.
29.) önkormányzati rendelet módosításához
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
32/2022. (VI. 29.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.)
önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulásról
Eplény Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és
az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
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40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához, a határozat 1. melléklete
szerinti tartalommal.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének.
Felelős:
dr. Dancs Judit jegyző
Határidő: 2. pont: 2022. június 29.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
5. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. félévi
munkaterve
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
33/2022. (VI. 29.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. II. félévi
munkatervének elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkaterve” című előterjesztést
és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. 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: 2022. július 11.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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6. A kötelezően elvégzendő víziközművagyon vagyonértékelésének
aktualizálásával kapcsolatosan a „3. 11-33941-1-001-00-13 Eplény
ivóvízellátó víziközműrendszer”-re és a „63. 21-33941-1-001-00-11
Eplény szennyvízelvezető és -tisztító víziközműrendszer”-re vonatkozó
együttműködési megállapodások elfogadása
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
34/2022. (VI. 29.) határozata
a kötelezően elvégzendő víziközművagyon vagyonértékelésének
aktualizálásával kapcsolatosban a „3. 11-33941-1-001-00-13 Eplény
ivóvízellátó víziközműrendszer”-re és a „63. 21-33941-1-001-00-11 Eplény
szennyvízelvezető és -tisztító víziközműrendszer”-re vonatkozó
együttműködési megállapodások elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelezően
elvégzendő víziközművagyon vagyonértékelésének aktualizálásával kapcsolatosban a
„3. 11-33941-1-001-00-13 Eplény ivóvízellátó víziközműrendszer”-re és a „63. 2133941-1-001-00-11 Eplény szennyvízelvezető és -tisztító víziközműrendszer”-re
vonatkozó együttműködési megállapodások elfogadása” című előterjesztést és a
következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelezően elvégzendő
víziközművagyon vagyonértékelésének aktualizálásával kapcsolatosban a „3.
11-33941-1-001-00-13 Eplény ivóvízellátó víziközműrendszer”-re vonatkozó
együttműködési megállapodást – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal
– jóváhagyja, továbbá
a. a képviselő-testület nyilatkozik és egyetért azzal, hogy az ivóvízellátó
víziközműrendszer 2022. évi használati díját a BAKONYKARSZT Zrt.
kezeli;
b. a képviselő-testület nyilatkozik, hogy az ivóvízellátó víziközműrendszer
vagyonértékelésének aktualizálásával kapcsolatosan becsült 40 E Ft +
áfa költséget és a költségviselés 100%-os mértékét elfogadja.
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelezően elvégzendő
víziközművagyon vagyonértékelésének aktualizálásával kapcsolatosban a „63.
21-33941-1-001-00-11
Eplény
szennyvízelvezető
és
-tisztító
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víziközműrendszer”-re vonatkozó együttműködési megállapodást – a határozat
2. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja, továbbá
a. a képviselő-testület nyilatkozik és egyetért azzal, hogy a
szennyvízelvezető és -tisztító víziközműrendszer 2022. évi használati
díját a BAKONYKARSZT Zrt. kezeli;
b. a képviselő-testület nyilatkozik, hogy a szennyvízelvezető és -tisztító
víziközműrendszer vagyonértékelésének aktualizálásával kapcsolatosan
becsült 60 E Ft + áfa költséget és a költségviselés 100%-os mértékét
elfogadja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. és 2.
melléklete szerinti együttműködési megállapodásokat aláírja, és a további
szükséges intézkedéseket megtegye, a vagyonértékelés aktualizálása és annak
eredményeként a számviteli nyilvántartásban való átvezetése érdekében.
4. A felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatót
tájékoztassa.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: az együttműködési megállapodások aláírására 2022.
augusztus 31., illetve folyamatosan a vagyonértékelés átvezetéséig;
4. pontban: 2022. július 15.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
7. Tájékoztatás a
tapasztalatairól

központi

orvosi

ügyelet

2021.

évi

működési

Czigler Zoltán alpolgármester:
Észrevételt szeretne tenni: a tájékoztatóban kiemelik, hogy a jelenlegi helyiségek
továbbra sem felelnek meg a törvényi előírásoknak.
Fiskál János polgármester:
Válaszában elmondta, hogy a helyiség, ami van, az nem az ügyelet tulajdona. Tehát
ők a személyi feltételeket biztosítják, de maga a helyiség, az a megyei kórházé. Emiatt
nem az ügyelet dolga annak a fejlesztése. Ebben az önkormányzatnak nagyon ráhatása
nincs, mert nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott
el.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja a tudomásul vette a tájékoztatót.

(A tájékoztató szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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8. Tájékoztató a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli)
Előadó: Dr. Kovács Hajnalka háziorvos
Dr. Kovács Hajnalka háziorvos
Elmondta, hogy a 2021-es évről tartja az összefoglaló értékelését. Ez a praxisban
nagyon nehéz esztendő volt. Sajnos volt egy nagyon komoly vesztesége 2021-ben, azt
hiszi, hogy mindnyájan ismerik, hogy az olaszfalui védőnő, aki nagyon sokáig nagyon
jó kolléganője, 25 évig munkatársa volt, akinek köszönheti, hogy ilyen sikeres volt a
praxisában elhunyt. Ez egy nagyon tragikus eset és személyes, munkakapcsolati,
technikai veszteség is volt. Ez tavaly augusztusban történt. Nagyon nehéz volt, mert a
csecsemők ellátásában is ő volt a jobb keze. Most Olaszfaluba érkezett egy új védőnő,
akit a járási hivatal rendelt ki. Nagyon meg van vele elégedve, így a gyermekellátás
szakmai része megoldódni látszik, az emberi részét pedig megpróbálják kiheverni.
A 2021. év a covid oltásokkal kezdődött. Ez nagyon nehéz volt. Az oltóanyagokkal
kapcsolatosan a kiszállítás nagyon körülményes volt, és csak bizonyos napokon lehetett
oltani. Körülbelül 1600 felnőtt betege van, és ebből 1000-et oltott be a praxisban és
az 1000-ből 800 a második oltását is a praxisban kapta meg. Ezzel az oltással az volt
az egyik nagy probléma – szakmai probléma –, hogy fogalmuk sem volt, hogy mit
adnak be. A másik probléma pedig az volt, hogy hatalmas szervezést igényelt.
Mindenkit személy szerint fel kellett hívni telefonon, ezt az asszisztensével nem is
tudták volna megoldani. Ebben két nagyon nagy segítsége volt: a férje, aki egyúttal
az üzlettársa is ebben a vállalkozásban, valamint a lánya. Így tudták sikeresen
véghezvinni az oltást. Az oltással, az új oltóanyaggal kapcsolatban nagyon
megoszlanak a szakmai vélemények. Szerinte mind a mai napig. Neki erről az a
véleménye, hogy két rossz közül kellett választani, mert akkor, amikor az oltások
voltak, akkor még azért a harmadik hulláma tartott a járványnak, és azért még sok
haláleset történt. 2020-ban indult a járvány, és '21-ben folytatódott, sajnos akkor
halálos áldozatokat követelt, 21-ben a harmadik hullámban is sajnos meghalt egy
olaszfalui betege. Ez az oltástervezés volt az egyik nagy kérdés. A másik az, hogy a
három generációs az egészségügyi, önkormányzati pályázat lezárásra került, és
sikeresen elfogadta az elszámolásukat a kormány. Ez a generációs pályázat nagyon
komoly eszközfejlesztést tudott tenni a praxisba, informatikait, és tudtak vásárolni egy
érszűkület vizsgáló gépet, illetve nagyon komoly szűrővizsgálatokat folytattak le a
pályázat keretében, és konkrétan a vastagbélszűréssel három ember életét sikerült
megmenteni, de ezzel a pályázattal nagyon sok szív-érrendszeri beteget is ki tudtak
szűrni.
Megalakultak a szoros praxisközösségek. Ez egy nagyon nagy változás volt a tavalyi
évben. Pályázott, hogy szoros praxis közösségben szeretne dolgozni, mert úgy
gondolja, hogy csak ez hozza a fejlődést, semmi más. Ez azt jelenti, hogy össze kellett
állni legalább öt egyéb kollégával. Öt praxis alkothat meg egy szoros praxis közösséget,
és az volt a kitétel, hogy közigazgatásilag határosnak kell egymással lenniük. A
praxisközösséghez hatodikként most fog becsatlakozni Veszprémvarsányból a
háziorvos, aki nem a járáshoz tartozik. Megemelt finanszírozással jár ez a szoros praxis
közösség. Nem csekély volt az emelés, milliós nagyságrendű, ami a havi finanszírozást
illeti, de nagyon komolyan kell érte teljesíteni. Az új informatikai rendszer számolja az
adott indikátoroknak megfelelően a pontokat, és minden hónapban kell teljesíteni 100
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pontot. Aki ezt a 100 pontot nem teljesíti, annál a következő hónapban egy kicsit
visszavesznek a finanszírozásból. Ezt a 100 pontot automatikusan számolják, és
bizonyos tevékenységekre ad csak pontot. Bizonyos tevékenységekre nem. Az, hogy
az ember hosszabbít egy jogosítványt, és csinál egy EKG-t, arra nem jár pont. De,
bejön egy teljesen panaszmentes, pld. 65 éves beteg, mert mondjuk fáj a torka, de
úgy egyébként nincsen semmi szívpanasza, meg úgy egyébként nem kellene semmit
csinálni bele, csak a torkát vagy a felső légúti panaszát kellene kivizsgálni, de készít
neki egy EKG-t, mert ki akarja szűrni, hogy nincs-e valami rejtett szívproblémája, arra
már ad hat pontot. Vagy például, hogyha valakinek alvási légzéskimaradásra van gyanú
és elvégzi a tesztet, akkor arra is kap hat pontot. Márciustól kell számolni a pontokat,
azóta rendszeresen kb. 240-250 pontja van havonta. Tehát bőven túlteljesíti, úgyhogy
nem is igazán igyekszik gyűjtögetni, hanem egész egyszerűen, ami jön.
Úgy tervezi a Kormány, hogy ezek a szoros praxisközösségek majd adhatnak be
egészségfejlesztési tervekre majd plusz pénzért, plusz pályázatokat. Tehát lesznek
kiírva olyan központi, kormányzati pályázatok, még ezen felül a finanszírozáson felül,
amit kizárólag a praxisközösség pályázhat meg. Ebben nagy lehetőséget lát, mert ezek
a pályázatok gyógytornász alkalmazására, dietetikus alkalmazására, diplomás ápoló
alkalmazására fognak szólni. Szerinte a szoros praxisközösség rendszerének a
bevezetése azt a célt szolgálja, hogy hamarosan nem lesznek háziorvosok. Nagyon
idős a háziorvos társadalom, sajnos egyáltalán nincsenek helyettük fiatalabbak. A
környéken többen is nyugdíj mellett dolgoznak vagy már a nyugdíjhoz közel állnak.
Azt gondolja, hogy ezekben a szoros praxisközösségekben majd azért lesznek diplomás
ápolók, mentőtisztek stb. és akkor majd kevesebb orvossal, de „elműködnek”.
Még egy lényeges dolog történt 2021-ben, hogy miután a Buda doktor abbahagyta a
zirci Szent Bernát Idősek Otthonának az orvosi ellátását, felkérték az otthon orvosi
ellátására. Miután a másik szakvizsgája az öregedéssel, geriátriával és az életvégi
ellátással kapcsolatos nagy örömmel elvállalta. Viszont így az ügyeletvezetésről
mondott le és helyette ezt a munkát vállalta el, mert ez a szívéhez sokkal közelebb áll.
A praxis szerinte változatlanul nagyon szépen, nagyon jól megy, működik. A betegszám
nagyon megemelkedett, ennek az az oka, hogy az Eplényben lakók, akik 2021-ben
nem érték el a veszprémi háziorvosokat, mert sajnos nem voltak elérhetőek,
átjelentkeztek hozzá. Eddig 1900 betege volt, és most 2100 fölött van a létszám. Ebben
benne van persze az idősotthon, benne vannak az eplényi beköltözők.
A rendelés továbbra is időpontkérés szerint zajlik. Emellett döntött. Egyébként minden
kollégája így folytatja a rendelést a járványügyi intézkedések lezárásával is. Ugyanis,
dolgozik az idősotthonban, dolgozik az otthoni hospice-ban, dolgozik az ügyeleten, és
rendel. Egy kicsit szervezhetőnek és tervezhetőnek kell lennie az életének. Úgy
gondolja, hogy a betegnek se nehéz ez az időpont kérés. Tizenegy platformon
elérhetők és mindegyiket nézik napi rendszerességgel. Az időponttal kapcsolatosan
mindig azt kéri és hangsúlyozza, hogy ha nem adminisztratív dologról van szó, akkor
személyesen jöjjenek be, mert akkor az asszisztens nem ki tudja kérdezni, be tudja
sorolni, hogy most kell jönni, vagy ráér. Ez az időpont kérése nagyon jól működik, és
körülbelül tudják is tartani az időket. Túl azon, hogy továbbra is, amit tudnak emailben, vagy az interneten, vagy az egyéb szociális média felületeken elintéznek,
kicsit el is szoktak a betegek, hogy bizonyos dolgokért jöjjenek. Így most azért elkezdte
behívni őket, tehát akinél látja, hogy 2020 óta csak e-mailben, meg csak a
Messengeren, beszélgetnek, akkor fölajánlják mindig a vizitet.
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Eszközökkel nagyon jól állnak. A polgármester Eplényben mindig újítja a rendelőt, amit
nagyon köszön. Szerinte az egyik legszebb itt a környéken a rendelőjük. Szerinte
betegkörrel és a praxissal sincsen baj.
Ennyit gondolt mondani a praxisról. El szeretné még mondani, hogy az ügyeleti ellátás
mindenhol nagyon döcög. Most Zircen is az ügyeleti ellátásban sajnos kevés az orvos,
ez a legnagyobb probléma. Veszprémben is ezt látja, hogy az alapellátási ügyeleten
sajnos sokszor nem orvos látja a betegeket. Azt gondolja, hogy nem sok eplényi beteg
kerül az ügyeletre. Ha esetleg valami kérdés van, nagyon szívesen válaszol.
Fiskál János polgármester:
Megköszönte a tájékoztatót és Dr. Kovács Hajnalka munkáját. Sikeres további munkát
kívánt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott
el.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja a tudomásul vette a szóbeli tájékoztatót.
9. Tájékoztató a 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beíratásokról
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő
Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott
el.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja a tudomásul vette a tájékoztatót.

(A tájékoztató szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
10. Egyebek
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Tájékoztatásul elmondta, a templomi felújítás a tervezetteknek megfelelően halad. A
másik pedig – ahogy arról a lakosok is tájékoztatva lettek – a Búzavirág utca a holnapi
napon kerül aszfaltozásra, így az is a pályázati határidőn belül el fog készülni.
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 18 óra 11
perckor bezárta.
K.m.f.
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Az ülésen nem vettem részt, ezért a
jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem
tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése
alapján írtam alá.

Fiskál János
polgármester

dr. Dancs Judit
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:
dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető, jegyzői főtanácsadó
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