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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 

Szám: EPL/57/7/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
május 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház 
 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Fiskál József  képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
 
Jelen van továbbá: dr. Fejes István   aljegyző 
     Dr. Kovács Hajnalka  háziorvos 
      

 

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai 
közül 4 képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. Bogár 
Tamás képviselő előre jelezte távolmaradását.  
 
Napirend előtt jelentést adok 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 
45/2014. (V. 28.) határozata  

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2014. (V. 5.), a 
34/2014. (V. 5.), a 36/2014. (V. 5.), a 37/2014. (V. 5.), a 38/2014. (V. 5.), a 40/2014. 
(V. 5.) és a 42/2014. (V. 15.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést tudomásul veszi. 

 



2 

 

Fiskál János polgármester: 
 
Indítványt teszek 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 
46/2014. (V. 28.) határozata 

 
a 2014. május 28-i nyilvános ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 

NAPIRENDEK: 
 
1.  Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. 

(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
2.   
A) Településszerkezeti terv módosítása 
B) Eplény helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
3.  XIII. Eplényi Vigasságok előkészítése 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
4.  Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Tanács 2013. 

évi tevékenységéről 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
5.  Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás 2013. évi tevékenységéről 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
6.  Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2013. évi működési 

tapasztalatairól 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
7.  Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli) 
 Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos 
 
8.  Egyebek 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1.  Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, 
ezért 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 
15/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelete 

 
a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §   Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi 

költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) Önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Ör.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„(3) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének 

           a) költségvetési többletét 2 445 E Ft-ban 
            b) ebből működési hiány 7 849 E Ft-ban 
            c) ebből, felhalmozási többlet 10 294 E Ft-ban 
  állapítja meg.” 

 
2. §  Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat 
szerinti részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

  a) Működési kiadások 84 683 E Ft 
  b) Felhalmozási kiadások 22 233 E Ft 
   (2) A (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt 

előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg: 
  a) Személyi juttatások 26 457 E Ft 
  b) Munkaadót terhelő járulékok 7 059 E Ft 
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  c) Dologi kiadások 42 676 E Ft 
  d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 332 E Ft 
  e) Egyéb működési kiadások 6 159 E Ft 
  (3) A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül 

kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg: 
  a) Beruházások 22 233 E Ft 
  b) Felújítási kiadások 0 E Ft 
  c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft” 
 
3. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

  (2) Az Ör. 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 

 (3) Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 

 (4) Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 

  (5) Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 

 

4. §  (1)  Ez a rendelet 2014. május 29-jén lép hatályba. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

2.  
A) Településszerkezeti terv módosítása 
Előadó: 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 
47/2014. (V. 29.) határozata 

 
a Településszerkezeti terv módosításáról 

 
1.  Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testülete, a 2/2006. (I. 19.) Kt. számú, 

a 65/2006. (X. 26.) Kt. számú, a 38/2007. (VI. 28.) Kt. számú és a 33/2013. (IV. 
25.) számú határozatokkal módosított 20/2003. (V. 8.) számú képviselő-testületi 
határozattal jóváhagyott Eplény Község Településszerkezeti Tervét – a TÉR-
SZER Kft. által elkészített dokumentáció és az Állami Főépítész FED/01/335-
4/2014. számú egyetértő záró véleménye alapján – az előterjesztéssel egyezően 
elfogadja, illetve módosítja. A T-1 belterületi Településszerkezeti tervlap a T-1M 
Településszerkezeti tervlap részlettel, mit fedvénytervvel egészül ki. 

 

2.  Jelen határozattal érintett településszerkezeti tervmódosítások az elfogadást 
követő 15. napon lépnek hatályba.  
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3. A jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Eplény Község 

Településszerkezeti Tervét, a már folyamatban lévő ügyek esetében is alkalmazni 
kell. 

 
4.  A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése, 
továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 34. §-a szerint szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
5.  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati döntést követő 30 

napon belül az elfogadott településrendezési eszközöket, egységes szerkezetbe 
foglalva, a mellékletekkel együtt, a Dokumentációs Központ részére adja át, 
illetve küldje meg. 

 
Felelős:  1. - 4. pontokban: Fiskál János polgármester 
 5. pontban: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő:  2. pontban: 2014. június 12. 
  3. pontban: a hatálybalépést követően 
  4. pontban: 2014. június 6.  
  5. pontban: 2014. június 28. 
 
B) Eplény helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: 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 Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

 
az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,  
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az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az állami főépítész 
véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:  
 
1. §  Eplény helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése bb) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„bb) A 4 – 28. helyrajzi számú ingatlanokat magába foglaló telektömb 
módosított szabályozási terve Sz-1M rajzszámú tervlap, tervező TÉR-
SZER Kft. M=1:2000” 

   
2. §  Az Ör. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A szabályozási tervben kötelező és irányadó szabályozási elemek 
vannak. A kötelező szabályozási elemeket módosítani legalább a tömb 
egészére kiterjedő szabályozási terv készítésével lehet. A szabályozási terv 
kötelező elemeinek változtatása településszerkezeti terv változtatást vonhat 
maga után.  
Kötelező szabályozási elemek: 

a) terület-felhasználási egység határa, 
b) szabályozási vonal, 
c) kialakítható legkisebb és legnagyobb telekméret, 
d) szabályozási szélesség, 
e) övezeti jel, 
f) építési övezetek paraméterei, 
g) zöldterületek kialakítása, 
h) közterületek kialakítása.” 

 
3. §  Az Ör. 5. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) Szabadon álló beépítés esetén az oldalkert szélessége legalább 3 m, a 
hátsókert mélysége pedig 6 m lehet. 
Oldalhatáron álló beépítés esetén, az épület oldalhatáron álló homlokvonala 
minimum 1 m-re, az ellenkező oldalon a telekhatártól minimum 5 m 
helyezhető el, kivéve a már meglévő épületeket. A hátsókertek legalább 6 m 
mélységűek legyenek.” 

  
4. §  Az Ör. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„8. § A beépítésre nem szánt külterületi mezőgazdasági terület közül a 
szabályozási tervlapon jelöltek szerint belterületbe csatolandók:  
a) a településen áthaladó Veszprémi utca területe, 
b) a 025 és 092 hrsz közötti ingatlanok (új telekosztás), 
c) a 077; 079 – 085; 0216/2 hrsz-ú ingatlanok, 
d) Gyöngyvirág utca 1. szám felőli utca vége és az Ámos-hegyi Pihenőerdő 

fogadó kapuja közötti terület.” 
 

5. §  Az Ör. 9. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2)Falusias lakóterületen elhelyezhető: 
a) legfeljebb kétlakásos lakóépület, 
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
c) szálláshely szolgáltató épület, 
d) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
e) sportépítmény. 
(3) Falusias lakóterületen kiegészítő vagy mellékfunkcióként elhelyezhető: 
a) mező-és erdőgazdasági építmény, 
b) kézműipari építmény, 
c)  fő funkcióhoz kapcsolódó kiegészítő funkciójú építmény. 
Kiegészítő funkciójú épület építménymagassága nem haladhatja meg a 
főfunkciójú épület építménymagasságát, elhelyezése csak a telek belső 
területén lehet. 
(4) Falusias lakóterületen nem helyezhető el: 
a) üzemanyagtöltő, 
b) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek 

és az ilyeneket szállító járművek számára.” 
 

6. §  Az Ör. 11. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(2)  A településközpont vegyes területen elhelyezhető: 

a) lakóépület, 
b) igazgatási épület, 
c) helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 

szálláshely szolgáltató épület, 
d) közösségi szórakoztató- és kulturális épület, 
e) egyházi, egészségügyi és szociális épület, 
f) sportlétesítmény, 
g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari 

épület. 
  (3) Településközpont vegyes területen nem helyezhető el: 

a) üzemanyagtöltő, 
b) közműpótló építmény, 
c) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek 

és az ilyeneket szállító járművek számára.” 
  
7. §  Az Ör. 12. § (4) bekezdése e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e) az előkert méretét úgy kell meghatározni, hogy az új épület illeszkedjen 
az utcaképbe, az előkert mérete alkalmazkodjon a szomszédos telkek 
előkertjének méretéhez.” 

 
8. § (1) Az Ör. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére 
szolgál. A gazdasági terület lehet: 
a) kereskedelmi szolgáltató terület, 
b) mezőgazdasági gazdasági terület, 
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c) ipari terület.” 
 (2) Az Ör. 13. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(4)  A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető: 

a) mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 
épület 

b) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a 
személyzet számára szolgáló lakások, 

c) irodaépület, 
d) üzemanyagtöltő. 

  (5) Mezőgazdasági gazdasági területen elhelyezhető: 
a) mindenfajta nem jelentős zavaró hatású mezőgazdasági tevékenységi 

célú épület, 
b) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a 

személyzet számára szolgáló lakások, 
c) irodaépület.” 

 (3) Az Ör. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(7)  Jelentős mértékű zavaró hatású gazdasági területen elhelyezhető: 

a) zajjal járó gazdasági tevékenység, 
b) irodaépület.” 

 
9. §  Az Ör. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2)  Az épületek 20–45°-os hajlású magas tetővel készülhetnek, a tetőtér 
beépíthető. Az épületek kialakítása során helyi jellegű anyagokat kell 
használni.” 
 

10. §  Az Ör. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„17. § Különleges területekbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk 
elhelyezendő építmények különlegessége miatt a többi beépítésre szánt 
területektől eltérőek. Különleges területek: 
a) honvédségi területen lévő sportlétesítmények területe 
b) temető területe.” 
 

11. §  Az Ör. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2)  Az utak (KÖu) szabályozási vonallal meghatározott területsávjai 
mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával lehet. A 
területsávba eső meglévő épületen építési tevékenység csak az alábbiak 
mérlegelésével lehet: 
a) a területsáv kialakulásának várható ideje, 
b) az épületnek a területsávban elfoglalt helye, 
c) az épület sajátosságai (eszmei és gazdasági értéke).” 

 
12. §  Az Ör. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A terület elsődleges rendeltetése szerint honvédelmi célokat szolgál, 
másodlagos rendeletetése szerint viszont: 
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a) erdő (védelmi, gazdasági, egészségügyi, téli sport, szabadidő 
létesítményeivel gazdagított parkerdő), 

b) sport (meglévő labdarúgópálya) és  
c) volt bányaterület.  
Erdő használata az elsődleges rendeltetés figyelembe vétele mellett a 
másodlagos rendeltetésnek megfelelően (fakitermelő, védelmi, parkerdő) 
üzemeltethető, lásd: ERDŐTERÜLETEK 32. §.” 
  

13. §  Az Ör. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1)  A közmű létesítményeinek elhelyezése: 
a) közterületen (nyomvonal jellegű létesítmények), 
b) önálló közmű-telek területén vagy 
c) szolgalmi jog biztosítása mellett, más terület-felhasználási egységek 

területén lehetséges.” 
  
14. §  Az Ör. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Erdőterület lehet: 
a) védelmi erdő      Ev   
b) gazdasági erdő     Eg 
c) sport, egészségügyi célú erdő, parkerdő  Ee, Ep” 

 
15. §  Az Ör. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1)  Az egyéb területekbe a V – vízgazdálkodási területek tartoznak: 
a)  a településtől É-ra lévő kút, víztározó, szennyvíztisztító telep  
b) a Névtelen árok, 
c)  a Malomvölgyi patak, mint időszakos vízfolyás. 

A 042 hrsz-ú meder terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park II. üteme 
bővítésre kerülő területének része. A meder mindkét oldalán minimum 5-5 
méter be nem épített területet kell meghatározni védőövezetként.” 
 

16. §  Az Ör. 37. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(13)    Az egyedi vízbeszerzésekre a hatályos jogszabályok előírásait kell 
betartani.” 
 

17. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3.  XIII. Eplényi Vigasságok előkészítése 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem 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 meghozta a következő határozatot:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2014. (V. 29.) határozata 

 
a XIII. Eplényi Vigasságok előkészítéséről 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy 2014. augusztus 9-én megrendezésre kerülő XIII. Eplényi Vigasságok 
falunapi rendezvényt megvalósítja, amelyhez a fedezetet a 2014. évi 
költségvetésében biztosítja. 

 
2.  A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő előzetes programtervet 

jóváhagyja. 
 
3.  A képviselő-testület a rendezvényre meghívja a tavaly is részt vett 

Bakonyszentkirály, Dudar, Gyulafirátót, Jásd és Kádárta települések, illetve 
településrészek csapatait, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy 
amennyiben valamelyik csapat nem tudja vállalni a részvételt, akkor egy másik 
településsel felvegye a kapcsolatot és azt meghívja. 

  
 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény 

lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére, a 2014. évi költségvetésben 
jóváhagyott keretek figyelembevételével. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pont esetében: 2014. augusztus 9. 
       3. pont esetében: 2014. június 30.  
       4. pont esetében: folyamatosan a program lezárásáig.  
 

 
4. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Tanács 2013. évi 
tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem 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 
49/2014. (V. 29.) határozata 

 
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi tevékenységéről  

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú 
Társulása 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás elnökét 
tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2014. június 2. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

        irodavezető 
 
 
5. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi tevékenységéről 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem 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 
50/2014. (V. 29.) határozata 

 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 

2013. évi tevékenységéről  
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás elnökét 
tájékoztassa. 
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Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2014. június 2. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

        irodavezető 
 
 
6. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2013. évi működési 
tapasztalatairól 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem 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 
51/2014. (V. 29.) határozata 

 
a központi orvosi ügyelet 2013. évi működési tapasztalatairól 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet 2013. 
évi működési tapasztalatairól szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa. 
 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2014. június 2. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

        irodavezető 
 
 
7. Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli) 
Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos 
 
 
Dr. Kovács Hajnalka háziorvos: 
 
Azt gondolom, hogy a praxissal nagy vonalakban minden rendben van. A 
beteglétszámunk ugyanannyi, mint tavaly volt, 1950 fő. A tavalyi évre az összes 
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betegvizit szám 14 963 volt. Szakellátást, valamilyen szakrendelőt 2 565 alkalommal 
vettünk a 2013-as év során igénybe. Az elmúlt évekkel nem megegyező módon, 
sajnos a születések száma kevés volt nagyon. De reméljük ez Eplényben változni fog, 
hiszen az új soron lesznek új házak és beköltöző fiatalok.  Sajnos a halálozások 
száma meghaladta a születésekét. A táppénzes napok száma kevesebb volt, mint a 
2012. évi. Ezt a tendenciát tapasztaljuk, hogy évről évre kevesebb a táppénzes napok 
száma. Egyszerűen, akinek van munkahelye, sajnos nem engedheti meg, hogy 
otthagyja. A munkáltatók hozzáállása, hogy nem lehet táppénzre menni. A 
leggyakoribb diagnózis 2013-ban az a vírusfertőzés és a felső légúti megbetegedések. 
A második pedig a magas vérnyomás. Ami nagyon érdekes volt, hogy 
nagymértékben emelkedik a pajzsmirigy betegeknek a száma. Ez mivel magyarázható 
nem tudom, lehet, hogy csak azzal, hogy szűrjük. Kapcsolatos lehet az ivóvíz 
jódtartalmával, de megnéztem itt Eplényben a víz megfelelő jódtartalmú. 
Utánanéztem az ÁNTSZ honlapján az adatoknak, háromszor annyi pajzsmirigy 
beteg volt 2013-ban, mint 2012-ben. Ez ugrásszerű növekedés. A csecsemő 
tanácsadás az új rendszerben nagyon jól működik.  A 2013-as évben bejártam ügyelni 
Zircre is és Veszprémbe is. Veszprémbe járnom kellett, mert becsatlakoztunk a 
veszprémi járáshoz. Én nagyon szerettem Veszprémbe menni, abszolút jók voltak a 
tapasztalataim, semmi problémám nem volt.  Bánatomra kivette egy új működtető, a 
veszprémi önkormányzat átruházta a feladatot egy idegen cégre. A területen működő 
háziorvosokat így, hogy idegen cég működteti, már nem köteleznek, csak felajánlják, 
hogy lehet ügyelni. Nagyon szívesen is mentem volna, csak a fele órabért ajánlják, 
mint eddig. Az eddigi 4 000,- Ft-os órabér helyett az új működtető 2 400,- forintot 
ajánlott. Így jobban megéri Zircen ügyelni. Én a veszprémi ügyeleti ellátást 
abbahagytam.  Most már pár beteget láttam, akit az új ügyeleti rendszerben láttak el. 
Nagyon meg vagyok elégedve. Havi szinten átlagosan hárman fordulnak az ügyeleti 
ellátáshoz Eplényből és egy-két esetben fordul elő, hogy azonnal mentőt kell hívni. 
A rendelővel kapcsolatosan különösebb fejlesztést nem tettem, most egyelőre nem is 
készülök. Megpróbáljuk ezt a színvonalú működést fenntartani. A finanszírozásunkat 
ez az utolsó Orbán-kormány nagyon szépen helyre tette, tíz százalékos emelkedést 
lehet tapasztalni, amiről azt gondolom, hogy nagyon pozitív. Változás lesz még 
ebben az évben, hogy a védőnőknek és a szülésznőknek ki fogják terjeszteni a 
jogkörét. Terhes gondozást most már a védőnő és a szülésznő is elláthatja önállóan, 
orvosi felügyelet nélkül. Ez még nem működik, idén kerül majd bevezetésre.  Az 
eszközpályázaton sokat morfondíroztam, hogy vennék egy hordozható ultrahang 
készüléket. Bementem háromszor az ultrahang laborba, és sajnos úgy döntöttem, 
hogy mégsem vásárolom meg, mert nincs gyakorlatom, beláttam, hogy ehhez 
nagyobb gyakorlatra lenne szükség, így pedig nem lenne értelme.  Az időseknek 
nyújtott házi segítségnyújtást Makó Istvánné (Mónika) végzi, nagyon jó választás 
volt. Az idősek nagyon elégedettek. Nagyon felkészült, lehet rá számítani, nagyon 
felelősségteljesen végzi a munkáját, megbízható.  
 
Fiskál János polgármester: 

Köszönöm a beszámolót, örülök annak, hogy az új ügyeleti ellátással kapcsolatban 
jók az első tapasztalatok. Az orvosi rendelő fejlesztéssel kapcsolatban egy energia 
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korszerűsítési pályázat benyújtásának előkészületeit végezzük, amelynek sikere esetén 
nyílászárók cseréjére és megújuló energiaellátásra való áttérésre nyílhat lehetőségünk. 
 
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 
52/2014. (V. 29.) határozata 

 
a háziorvosi ellátás 2013. évi működési tapasztalatairól 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi ellátás 2013. évi 
működési tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
8. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Röviden csak tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy eredetileg a féléves ülésterv 
szerint ezen az ülésen tartott volna beszámolót az EU forrásból támogatott 
pályázatoknak a végrehajtásáról. Ezt a júniusi ülésen fogom megtenni. Ennek az az 
oka, hogy két civil szervezet is van, ahol az önkormányzat együttműködőként vesz 
részt EU-s forrású pályázatban, s addigra az alapítványi pályázatnak a lebonyolítása is 
végrehajtásra kerül, s így komplexen egybefoglalva tudok júniusban egy összefoglaló 
beszámolót nyújtani. Eddig is folyamatosan tájékoztattam a képviselő-testületet a 
pályázatokról, minden adata a honlapon is hozzáférhető. Kiemelten a ravatalozó és 
temetőbővítésre gondolok.  A falunappal kapcsolatosan pedig már lezárt pályázatról 
van szó. A két TÁMOP-os pályázat közül az egyik az augusztusig fog tartani, a másik 
az pedig év végéig.  
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18:00 órakor bezárom. 
 

K.m.f. 
 
 

Fiskál János      dr. Fejes István 
polgármester                aljegyző 

 


