
1 

 

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/6/8/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
augusztus 12-én 17,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
nyilvános üléséről. 

 
Az ülés helye: Eplény, Közösségi Ház 
 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Fiskál József képviselő 
   Bogár Tamás képviselő 
    
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából  

  Lőczi Árpád csoportvezető 
     Klausz Éva vezető óvónő 

       
Távol maradt: Majer Ferenc képviselő 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit és Klausz Éva jelenlegi és pályázó vezető óvónőt. 
Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, 
Majer Ferenc képviselő igazoltan van távol, aki távolmaradását előre jelezte. Az ülés 
tehát határozatképes, azt megnyitom. Az óvoda vezetői pályázat elbírálása, az 
iskolakezdési támogatás megállapítása és az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról szóló rendelet megalkotása miatt került sor a 
rendkívüli ülés összehívására. 
 
Indítványt teszek a napirend elfogadására a meghívóban foglaltaknak megfelelően. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
63/2015. (VIII. 12.) határozata 

 
a 2015. augusztus 12-i rendkívüli ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 
NAPIRENDEK: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda vezetésére benyújtott pályázat elbírálása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2. Az iskolakezdési támogatás megállapításáról és az Eplény Községi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. 
(IX. 12.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 
megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

3. Egyebek 
 

  
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda vezetésére benyújtott pályázat elbírálása 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülésen részt vevő Klausz Éva pályázót, aki az óvoda jelenlegi 
vezetője is. Klausz Éva nem kért zárt ülés tartását. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, 
így kérem 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 
64/2015. (VIII. 12.) határozata 

 
az Eplényi Napköziotthonos  Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról 
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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 2015. augusztus 16. napjától 2020. 
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: 2015. augusztus 14.  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna  
              irodavezető 
 
 
2. Az iskolakezdési támogatás megállapításáról és az Eplény Községi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 
12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztés tartalmazza, hogy miért van szükség e döntésre. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, 
így kérem 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 
10/2015. (VIII. 13.) rendelete 

 
az iskolakezdési támogatás megállapításáról és az Eplény Községi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 
12.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
10. Egyebek 
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Fiskál János polgármester: 
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18:06 órakor 
bezárom. 
 

K.m.f. 
 
 

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      dr. Mohos Gábor  
polgármester          jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
Lőczi Árpád 
csoportvezető 

 


