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 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2012.(VI.21) Kt. számú határozatával 

úgy döntött, hogy 2013. január 1-től, mint a Veszprém város székhelyű járás települése, 

csatlakozni kíván a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásához, illetve annak jogutódlással 

vagy jogutódlás nélkül – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) alapján – a következő év elején átalakuló vagy létrejövő 

társulásához. 

A képviselő-testület kinyilvánította, hogy 2013. január 1-től, a 2. pontban hivatkozott társulás 

tagjaival együttműködve, a Családsegítést, a Házi segítségnyújtást, a Szociális étkeztetést, a 

Gyermekjóléti Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot, az Anya-, gyermek- és csecsemővédelmet 

(iskola-védőnői szolgálat), a Belső Ellenőrzést, Központi Orvosi Ügyeletet, valamint a 

Mozgókönyvtári feladatellátást a társulás önkormányzataival közösen kívánja ellátni. 

 

Továbbá a képviselő-testület az 55/2012.(VI.21) Kt. számú határozatával pedig úgy döntött, 

hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek (új 

Ötv-nek), a közös hivatal létrehozására vonatkozó rendelkezései alapján, – a polgármesterek 

előzetes megbeszélésének figyelembevételével – 2013. január 1-től a Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával kíván együttműködni. 

A képviselő-testület a határozatokban felhatalmazta a polgármestert, hogy a tagfelvételhez, a 

közös hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötéséhez, valamint a – jelenlegi és az 

új hivatal közötti – minél zökkenésmentesebb átadás-átvételi eljárás lefolytatásához szükséges 

előkészületeket, intézkedéseket megtegye. 

 

Már minden területen javában folynak az előkészítő munkák, november 20-án a VMJV. 

Egészségügyi Alapellátási Intézmény képviselőivel személyesen is egyeztettünk a védőnői 

szolgálati, anya-gyermek és csecsemővédelmi (iskola-védőnői szolgálati) és központi ügyeleti 

szolgáltatási feladatok – Veszprém Kistérség Többcélú Társulása által történő – átvételével 

kapcsolatos, szükséges intézkedésekről, azok jelenlegi állásáról. (A feljegyzést az 

előterjesztéshez mellékelem.) 

A megállapodások, az alapító okiratok módosítása és a feladatok átszervezése után, a jogerős 

működési engedélyek birtokában, a finanszírozási megállapodások módosítása az OEP 

területi igazgatóságával februárban fog megtörténni. Így a szolgáltatást legkorábban 2013. 

március 1-től tudják Veszprémben biztosítani.  

Emiatt haladéktalanul kértem a ZKTT elnökét hogy a meglévő engedélyek alapján, a védőnői 

szolgálati, anya-gyermek és csecsemővédelmi (iskola-védőnői szolgálati) és központi ügyeleti 

szolgáltatási feladatok ellátását 2013. február 28-ig szíveskedjen a társulás – egy külön 

megállapodás alapján – továbbra is ellátni, a normatív támogatást pedig ezen időszakra 

megigényelni. Természetesen az önkormányzatunk a szükséges hozzájárulásokat megtéríti, 

illetve továbbra is megfizeti ezen időszakra. A társulás elnöke a november 28-i tanácsülésre 

beterjeszti a kérelmünket, így a jelen napirend tárgyalásakor már lesz tanácsi döntés. A 

tanácsülés előterjesztését mellékelten csatolom. 

 

November 14-én a délután egyeztető megbeszélést tartottunk a közös önkormányzati 

hivatalról, amelyet Porga Gyula polgármester hívott össze. Ezen a megbeszélésen jelen volt 

még a város jegyzője, aljegyzője, Tótvázsony polgármestere és jegyzője, valamint Hidegkút 

polgármestere. 

Mohos Gábor jegyző úr, az átszervezések és átalakulások kapcsán, a városra háruló 

feladatmennyiségre hivatkozva, azt szeretné, ha a közös hivatal, – a Mötv. alapján, a nem rég 

megjelent átmeneti intézkedések figyelembevételével – 2013. március 1-én kezdené meg a 

működését. Eddigre tudnák az új felállásnak megfelelően kialakítani a hivatal struktúráját, 

szabályzatait stb.  
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A tótvázsonyi és hidegkúti polgármester úgy nyilatkozott, hogy el tudják fogadni ezt az 

időpontot, mivel ők azt szeretnék, ha a tótvázsonyi, most körjegyzői hivatal, a közös hivatal 

részeként, tovább működhetne. 

Én jeleztem, hogy számunkra ez nem a legjobb megoldás, mivel Zircen is új közös hivatal jön 

létre és Eplény ügyeinek átvétele nem jelenthet megoldhatatlan feladatot, azt is elfogadva, 

hogy az elején lehetnek kisebb döccenők. A jegyző úr erre reagálva úgy nyilatkozott, hogy ők 

azt szeretnék, ha az első pillanattól kezdve tökéletesen működne minden. 

Mivel Porga Gyula polgármester úr, kormányhivatali elfoglaltsága miatt, ekkor már nem volt 

jelen, így végleges döntés még nem született. Azt egyébként is a közgyűlés fogja eldönteni. A 

„kedvezőtlenebb” forgatókönyvre készülve – különösen, hogy a másik két csatlakozó 

önkormányzat számára nem jelent problémát a 2013. március 1-ei időpont – javasolom, a 

körjegyzői hivatalunkkal történő megállapodást a 2013. januári és februári ügyvitelre 

vonatkozóan. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Eplény, 2012. november 23. 

 

 Fiskál János 

 polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…./2012.(XI.29.) Kt.  határozata 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben megfogalmazott 

indokok alapján elfogadja, egyben támogatja, hogy a védőnői szolgálati, anya-gyermek és 

csecsemővédelmi (iskola-védőnői szolgálati) és központi ügyeleti szolgáltatási feladatok 

ellátása, 2013. február 28-ig – külön megállapodás alapján – továbbra is a Zirc Kistérség 

Többcélú Társulással és Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központtal együttműködve 

kerüljön ellátásra. 

 

2./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben megfogalmazott 

indokok alapján tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Jogú Várossal, továbbá 

Tótvázsonnyal és Hidegkúttal felálló közös önkormányzati hivatal előre láthatólag 2013. 

március 1-gyel jön létre és kezdi meg működését. 

 Emiatt, a Zirc Városi Polgármesteri Hivatallal, mint a jelenlegi körjegyzői feladatokat 

ellátó hivatallal megállapodást kíván kötni, az átmeneti időszakra – 2013. január és 

február hónapra – a hivatali feladatok ellátásának folyamatos biztosítására érdekében. 

  

3./  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban 

meghatározott megállapodásokat aláírja. 

 

Felelős:  Fiskál János polgármester 

Határidő:  1./ és 2./ pont esetében: azonnal, illetve folyamatosan 2013. február 28-ig 

 3./ pont esetében: 2012. december 31. 


