11/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. június 21-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
Fiskál József képviselő
Majer Ferenc képviselő
- meghívott: Sümegi Attila aljegyző
Mágedliné Kiss Eleonóra Gyulaffy László Ált. Iskola igazgatója
Klausz Éva Napköziotthonos Óvoda vezetője

Fiskál János polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy az 5 fős képviselőtestület tagjai közül 5 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2012.(VI.21.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
1./ Az ebtartásról szóló 10/1992.(VI.18.) önkormányzati rendelet és további rendeletek
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
2./ Beszámoló a Gyulaffy László Általános Iskola 2011/2012-es tanévben végzett
munkájáról
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató
3./ Napköziotthonos Óvoda működése a 2011/2012-es nevelési év során
Előadó: Klausz Éva óvodavezető
4./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. II. félévi munkaterve
Előadó: Fiskál János polgármester
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5./ A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2010.(V.27.) önkormányzati rendeletben megállapított legmagasabb közszolgáltatási díj
alkalmazásáról való döntés
Előadó: Fiskál János polgármester
6./ A kistérségi társulási tagsággal, valamint a társulás keretében ellátott feladatokkal
kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester
7./ Egyéb, döntést igénylő ügyek
a/ Az eplényi 0236 hrsz-ú ingatlannak utcanév adása
b/ Támogatás-megelőlegező hitelszerződés megkötésére szóló felhatalmazás

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Az ebtartásról szóló 10/1992.(VI.18.) önkormányzati rendelet és további rendeletek
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
15/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2./ Beszámoló a Gyulaffy László Általános Iskola 2011/2012-es tanévben végzett
munkájáról
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató
Kérdés
Czigler Zoltán
kapcsolatban.

alpolgármester

érdeklődik

a

beltéri

kamerarendszer

kialakításával
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Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató elmondja, hogy előző évben a kültéri kamerarendszer
kialakításáról már beszéltek, akkor beltéri kamerák még nem voltak. Most azért került
kialakításra, mert az épületet két ügyeletes tanár képtelen állandó jelleggel belátni, s a
kamerán keresztül tudják a gyerekeket figyelni. A beltéri kamerák összképe a tanári szoba
televízióján látható egy négyes megosztásban. Egy kamera a bejártnál, egy a tornatermi
öltözőnél, s kettő az épület „U” alakjának kevésbé bejárható részénél került elhelyezésre, s
ezek képe egyszerre látható. Ez azért jó, mert a tanári szobában tartózkodó pedagógus, ha azt
látja, hogy gond van bármelyik területen, akkor rögtön tud intézkedni. Ez által egyrészt a
gyerekek is sokkal nyugodtabbak, mert tudják, hogy mindenhol látják őket. Másrészt – miután
nincs portás – látják, hogy ki jön be az iskolába, és ki távozik onnan. A kültéri kamerák
számát azért kellett bővíteni, mert a nagy bejáratot és a mellette lévő kerékpártárolót nem látta
kamera. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy a gyerekek biztonsággal letehessék a kerékpárokat, és
a rendőrségnek jelenteni tudják, ha esetleg valami eltűnik.
Kollégái kérését tolmácsolja, miszerint szívesen látnák az óvodás gyermekeket – akár több
alkalommal is –, hogy megismerkedjenek az intézménnyel, annak környezetével, ami sokat
jelent számukra.
Klausz Éva óvodavezető köszöni a meghívást és megjegyzi, hogy számukra a tavaszi időszak
lenne a kedvező, és akkor szívesen ellátogatnának az iskolába.
Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató jelzi, hogy szeretnének minden óvodával még szorosabb
kapcsolatot kiépíteni, ezért meghívja az óvodavezetőt a tanévnyitó értekezletre, ami folytán
kicsit belelátna az iskola életébe.
Kitér arra, hogy jelenleg 55 általános iskolás korú gyermek van Eplényben, amelyből 18
gyermek jár a Gyulaffy László Általános Iskolába. Tudomása szerint az önkormányzat fizeti a
gyermekek bérletét, ami nagy segítség a szülőknek. Szeretné, ha minél több gyermek járna
hozzájuk, és a tehetségeseket is feléjük irányítanák, ezért szeretnének még inkább az óvoda
felé nyitni.
Felveti, hogy az eplényi gyerekeket mindig elkíséri egy-egy pedagógus az autóbuszmegállóba, de általában a szülők gépkocsival elviszik őket és előfordul, hogy egy-két
gyermek marad ott. Ezért kéri, hogy valamilyen módon próbáljanak meg megoldást találni a
gyerekek utaztatására vonatkozóan, mert nem szerencsés, ha egy-egy gyermek magára marad,
és úgy száll fel az autóbuszra.
Fiskál János polgármester említi, hogy 2013. január 1-jétől nagy változások lesznek, Eplény
Község Önkormányzata Veszprémhez fog csatlakozni, s emiatt még szorosabb lesz a
kapcsolat. Ígéri, hogy akár egy szülőértekezlet keretében beszél a szülőkkel, miért nem
helyes, ha gépkocsival elviszik a gyerekeket.
Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató úgy véli, a szülők jót akarnak, csak számukra jelent
aggodalmat, ha egy-egy gyermek magára marad.
Megköszöni a képviselő-testület igazgató választással kapcsolatos támogatását, s reméli, meg
tud felelni a vele szemben támasztott elvárásoknak.
Fiskál József képviselő eddigi tapasztalatai szerint mindig volt kísérő az eplényi gyerekekkel
az autóbuszmegállóban.
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Fiskál János polgármester hozzáteszi, hogy a kisebb gyermekeket Eplényben az
autóbuszmegállóban már várják a hozzátartozók.
Utal a beszámolóra, melyben a különböző osztályok értékelése matematikából és
szövegértésből 7 szint jelölt meg. Kérdezi, ez hogyan értelmezendő?
Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató válasza, hogy ezt nem ők állapítják meg. Bárki, aki a
kompetencia-méréssel kapcsolatos adatokra kíváncsi, felmehet a KIR honlapjára, és ott
bármelyik iskolának megnézheti az anyagát. A szülők egyes gyerekekre is rákereshetnek az
oktatási azonosítójukon keresztül. Megnézhetik például azt, hogy az adott osztályban hol tart.
Iskolájukban 4., 6. és 8. osztályban mérik a gyerekeket, a negyedikest nem országosan
javítják, a hatodikost, nyolcadikost elviszik, kijavítják és felteszik az eredményt. Miután ez
megtörtént összehasonlítják az iskolai teljesítményeket a megyei jogú városok, a falusi
iskolák, a megyék átlagával vagy az országos átlaggal. Ezért az eredményeket nekik így is
kell viszonyítani, ezen kívül a megyei város honlapján mindig fent van, hogy az iskolák
egymáshoz képest milyen eredményeket értek el. A városban lévő iskolák egy szinten
teljesítenek, de láthatják, hogy a tagozatokat működtető iskolákhoz képest ők hol szerepelnek.
A hét szint azért van, mert van olyan gyerek – az országos átlagot tekintve is -, aki szint alatt
teljesít. Az, aki szövegértésből szint alatt teljesít, egy matematika feladatot sem fog
megoldani. Minden táblázat alatt szerepel az is, hogy minimum annak az adott korosztálynak
hányadik szinten kellene lennie ahhoz, hogy elvégezhesse az általános iskolai feladatokat egy
elfogadható szinten. Amennyiben például egy hármas szintet kell megcélozni, és van olyan
tanuló, aki csak kettes szinten van, akkor nekik feladatot jelent, mert vissza kell keresni, hogy
ki teljesített az osztályban kettes vagy egyes szinten, s rájuk nézve egy évi fejlesztést kell
alkalmazni. Ezt kommunikálják a szülők felé is, és ők elvileg tudják, hogyan kellene erre
rákeresni az Interneten keresztül. Reméli egyre nagyobb lesz az elfogadottsága, hogy legalább
akarják megnézni, hogyan áll a gyermek, mert sokszor a kudarcok oka ebben keresendő. Aki
a szövegértésében nem jó szinten áll, annak minden tantárggyal gondja van. Országos
átlagban is nagyon kevesen vannak a 6. és 7. szinten, mivel ők már olyanok, hogy szinte a
felnőttekével vetekedve tudnak szöveget érteni, olvasni.
Hozzászólás
Fiskál János polgármester véleménye szerint nagyon érdekes a beszámoló. Kiemeli, hogy
továbbtanulás szempontjából lecsökkent a gimnáziumot választók aránya, most egyre inkább
a szakközépiskola vagy a szakma irányába mentek el a gyerekek. Ugyanakkor fontos, hogy az
iskola jól teljesítését mutatja, miszerint a végzett gyerekek 75 %-a az első vagy a második
helyen megjelölt iskolába tudott továbbtanulni. Az anyag kitér arra is – amivel minden iskola
küzd -, hogy az integrált oktatásban résztvevő gyerekek jelentős mértékben rontják a
statisztikát akár szaktárgyi, akár magatartási szempontok tekintetében.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2012.(VI.21.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulaffy László Általános Iskola
2011/2012-es tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal

3./ Napköziotthonos Óvoda működése a 2011/2012-es nevelési év során
Előadó: Klausz Éva óvodavezető
Klausz Éva óvodavezető röviden kifejti, hogy zökkenőmentesen zajlott a nevelési év, az
intézmény jelentős változás előtt nem áll. A létszámuk sajnos nem stagnál, mert ősszel 13
gyermekkel indulnak, de reméli, hogy év közben létszámuk bővülni fog.
Fiskál János polgármester hozzáteszi, hogy valószínűleg lehetőség nyílik az óvodának egy
100 %-os finanszírozású pályázat benyújtására, melynek az előkészületei folyamatban
vannak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2012.(VI.21.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es
nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal

4./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. II. félévi munkaterve
Előadó: Fiskál János polgármester
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2012.(VI.21.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. II. félévi munkatervet az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

5./ A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2010.(V.27.) önkormányzati rendeletben megállapított legmagasabb közszolgáltatási díj
alkalmazásáról való döntés
Előadó: Fiskál János polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
16/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2012.(VI.21.) határozata
1./

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2012. július 1.
napjától a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2010.(V.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott legmagasabb szolgáltatási
díjak kerüljenek alkalmazásra, tekintettel a Királyszentistváni központi telep 2012.
július 1. napjától való üzemszerű működésének megkezdésére.
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2./

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy jelen
döntésről értesítse az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tanácsát, valamint a Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt-t.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2012. július 1.
2./ pont esetében: azonnal

6./ A kistérségi társulási tagsággal, valamint a társulás keretében ellátott feladatokkal
kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Fiskál János polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2012.(VI.21.) határozata
1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a jogszabályi határidőn belül – úgy
döntött, hogy 2012. december 31. napjával a Zirc Kistérség Többcélú Társulásból
kilép, elsősorban az elmúlt időszakban a társuláson belül felerősödött széthúzás és a
kölcsönös érdekekre alapozott feladatellátás hiánya, másodsorban a település járásváltása
miatt, ezért Eplény számára előnytelenné és fenntarthatatlanná vált a társulásban való
további együttműködés. Jelen döntés értelemszerűen vonatkozik a Társulási Megállapodás
alapján, annak keretében ellátott valamennyi feladatból történő kiválásra is.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás VII.
fejezetének 1. pontja szerint, a Társulási tagok mindegyikének, valamint a Társulás
Elnökének és a Munkaszervezet Vezetőjének a határozatot küldje meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1./ pontban: 2012. december 31.
2./ pontban: azonnal
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2012.(VI.21.) határozata
1./

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 53/2012.(VI.21.) határozatával
döntött a Zirc Kistérség Többcélú Társulásból – 2012. december 31. napjával – történő
kiválásról.
2./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 2013. január 1jétől, 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 (új Ötv.)
alapján – a következő év elején átalakuló vagy létrejövő társulásához.
3./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 2013. január 1-jétől
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.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Elnökének és a Munkaszervezet Vezetőjének. Egyben
felhatalmazza, hogy a tagfelvételhez és annak előkészítéséhez szükséges intézkedéseket
megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1./ pontban: 2012. december 31.
2./ és a 3./ pontokban: 2013. január 1.
4./ pontban: azonnal, illetve folyamatos

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2012.(VI.21.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, 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-jétől a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatával kíván együttműködni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közös hivatal létrehozására
irányuló megállapodás megkötéséhez, továbbá a jelenlegi, valamint az új hivatal közötti minél
zökkenésmentesebb átadás-átvételi eljárás lefolytatásához szükséges előkészületeket,
intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: folyamatos
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7./ Egyéb, döntést igénylő ügyek
a/ Az eplényi 0236 hrsz-ú ingatlannak utcanév adása
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2012.(VI.21.) határozata
1./
2./

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény 0236 hrsz-ú ingatlan
elnevezését „Malomvölgyi utca”-ként határozza meg.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1./
pontban részletezett ingatlan tulajdonosától (Bakony MGTSZ) az utcanév földhivatali
nyilvántartásba vételéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást szerezze be, majd az
utcanév ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetéséről, valamint a lakcímnyilvántartás
értesítéséről gondoskodjon.

Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos

b/ Támogatás-megelőlegező hitelszerződés megkötésére szóló felhatalmazás
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2012.(VI.21.) határozata
1./

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyi rendezvény,
rendezvénysorozatok célterületre a „XI. Eplényi Vigasságok” programjainak
megvalósítására pályázatot nyújtott be, mellyel összefüggésben a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága, határozata
alapján 1 752 611 forint, azaz Egymillió-hétszázötvenkettőezer-hatszáztizenegy forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el.
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2./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban elnyert támogatás
előfinanszírozására éven belüli támogatásmegelőlegezési-hitelt kíván igénybe venni 1 752
611 forint, azaz Egymillió-hétszázötvenkettőezer-hatszáztizenegy forint összegben az OTP
Bank Nyrt-től.
3./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat a futamidő alatti
költségvetésében a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja, biztosítja.
4./ Egyéb biztosítékként – engedményezésként – az önkormányzat felajánlja az 1./ pontban
említett MVH-s támogatásból származó pályázati összeget.
5./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a hitelszerződés megkötéséhez szükséges
feladatok elvégzésére, továbbá felhatalmazza a hitelszerződés aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2012. augusztus 10.

Fiskál János polgármester az ülést 18 óra 25 perckor berekeszti.

K.m.f

Fiskál János
polgármester

Sümegi Attila
aljegyző

