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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/6/7/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
június 24-én 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. Mohos Gábor jegyző megbízásából  

  Lőczi Árpád csoportvezető 
     Klausz Éva vezető óvónő 
     dr. Kovács Hajnalka háziorvos 
     Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató 

       
   
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeinket. Megállapítom, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Bogár Tamás képviselő 
munkahelyi elfoglaltság miatt, előre jelezte a távolmaradását, az ülés tehát 
határozatképes, azt megnyitom.  
 
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 

56/2015. (VI. 24.) határozata 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2015. (II. 25.), a 17/2015. 
(II. 25.) határozat 2. pontja, a 39/2015. (IV. 29.) határozat 2. pontja, a 41/2015. 
(IV. 29.) határozat 4. pontja, a 46/2015. (V. 27), a 47/2015. (V. 27.), a 48/2015. (V. 
27.), a 49/2015. (V. 27.), az 50/2015. (V. 27.), az 51/2015. (V. 27.), az 52/2015. (V. 
27.), az 54/2015. (VI. 9.) határozat 3. pontja, valamint az 55/2015. (VI. 9.) számú 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 

 
 

Fiskál János polgármester: 
 
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: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2015. (VI. 24.) határozata 

 
A 2015. június 24-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
 
NAPIRENDEK: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

3. Eplény község helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálata 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

4.  
A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2014/2015. tanévről szóló 
beszámolója 
B) Tájékoztató a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beíratásokról 

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 
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5. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 

Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

6. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2014. évi működési 
tapasztalatairól 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
7. Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos 
 

8. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2014/15. tanév II. félévi tájékoztatója 
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató 
 

9. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. II. félévi 
munkaterve 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

10.  Egyebek 
 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
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 
8/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 

 
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete környezetvédelemről 
szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester:  
 
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 
9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 

 
a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3. Eplény község helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálata 
    Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
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 
58/2015. (VI. 24.) határozata 

 
Eplény község helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálatáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
község helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálata” című előterjesztést és 
a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2013. (VI. 27.) 
számú határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A 
képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
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előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak 
megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre 
megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy 
felülvizsgálat nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan 
formában helybenhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés közzétételével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 
 
 
4.  A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2014/2015. tanévről szóló 
beszámolója 
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 
  
Fiskál János polgármester: 
 
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 
59/2015. (VI. 24.) határozata 

 
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2014/15. tanévi munkájáról szóló 

beszámolóról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Beszámoló a 
Napköziotthonos Óvoda 2014/15. tanévi munkájáról” című napirendet 
megtárgyalta és azt – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
 
B) Tájékoztató a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beíratásokról 
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő 
 
Klausz Éva vezető óvónő: 
 
Továbbra is probléma, hogy csökkent a gyereklétszám. Az új tanévben 11 fő 
gyermekkel indulunk szeptemberben, de később 13 fő lesz a létszám. Egyelőre a 
következő évre is ez a prognózis, ez látható most. Tartottunk nyílt napot is, 
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érdeklődés azért volt, de helyben nincs most több olyan kisgyermek, aki december 
31-ig betölti a 3. életévét, csak beköltözők vannak, illetve más településről tudunk 
fogadni gyermeket a 30 fős kapacitásunkig. 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal tudomásul vette a 
tájékoztatót. 
 
 
5. Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
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 
60/2015. (VI. 24.) határozata 

  
az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 

2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az 
önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2015/2016. nevelési évre 
készített, a határozat 1. mellékletét képező munkatervben foglaltakkal. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat megküldésével, 

értesítse az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: 2015. június 30. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
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6. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2014. évi működési tapasztalatairól 
    Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
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 
61/2015. (VI. 24.) határozata 

 
a központi orvosi ügyelet 2014. évi működési tapasztalatairól 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet 2014. 
évi működési tapasztalatairól szóló beszámolót a határozat 1-2. mellékletei 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: 2015. június 30. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:   Lőczi Árpád 

       csoportvezető 
 
 
7. Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól 
    Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos 
 
Dr. Kovács Hajnalka háziorvos: 
 
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, melyet az önkormányzat nyújtott az elmúlt 
év folyamán. Nagy újdonsággal most nem tudok szolgálni. Jelenleg, a zirci orvosi 
ügyelet vezetőjének jelzése miatt, az okoz problémát, hogy néhány eplényi lakos – 
szám szerint 7 esetben – nem a veszprémi orvosi ügyeletet vette igénybe, hanem a 
zirci ügyeletre mentek a betegségükkel.  
A 2014. évben a paxisban 15 361 vizit volt, ebből szakorvosi vagy sürgősségi 
ellátásra 2 695 beteget küldtem. Kicsit csökkent a beteglétszám a praxisban ebben 
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az évben, mivel sajnos 33 fő halt meg, ezzel szemben csak 15 fő gyermek születés 
volt. Jelenleg 1902 fő a praxis létszáma. Nagymértékű eszközfejlesztésre nem került 
sor 2014-ben. A röntgen- és a laborleletek már nem készülnek el aznap Zircen, ha 
szeretne az orvos egy pontos diagnózist, mert sürgős lenne, ez komoly problémát 
jelent. Ezeket a betegeket sajnos be kell küldenem a sürgősségire. Néhány olyan 
műszert vettem, mely laborvizsgálatra, vérgáz analízisre alkalmas. Így én is jobban 
tudok diagnózist felállítani. A veszprémi kórházban hatalmas várólisták vannak, ez 
a mi munkánkat is nehezíti. A zirci szakrendelő nagyon szépen fejlődik. 3 új 
szakrendelés is lett, cukorbeteg, urológiai és gyermekgyógyászati szakrendelés is van 
már, ami nagyon jól működik. Kérném még egyszer, hogy hívjuk fel a lakosság 
figyelmét, hogy ügyeletre nem Zircre kell menniük, hanem Veszprémbe.  
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az ügyelettel kapcsolatos tájékoztatót, amelyet egyébként a váltáskor minden 
lakásba eljuttattunk, ismét ki fogjuk küldeni. Felém az elmúlt évben a dr. Benczik 
Ágnes Adrienn ügyeletvezető háziorvos nem jelezte ezt a problémát. 
 
A beszámolóval 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 elfogadta a beszámolót. 
 
 
8. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
2014/15. tanév II. félévi tájékoztatója 
Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Kérdezem, hogy van-e kiegészíteni való az írásos beszámolóhoz. 
 
Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató: 
 
A beszámoló részletes, sok mindenre kiterjed. Kiegészítenivalóm nincs, de minden 
kérdésre szívesen válaszolok. Veszprém város önkormányzata több felújítást tervez 
az iskola épületén, melynek nagyon örülünk. Ablakok, ajtók cseréje, tetőfelújítás. 
Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy nagyon várjuk az eplényi gyerekeket, akik 
kikerülnek az óvodából. 
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Fiskál János polgármester: 
 
Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a tanévzárón részt vettem. Nagyon sok szép 
eredményt értek el a végzős tanulók. Nemcsak tanulmányokban, hanem sport, 
művészet és egyéb tevékenységekben is. Nagyon büszke lehet az iskola a 
teljesítményükre. Külön kiemelném még, hogy – az ott elhangzottak szerint – 
minden végzős diák abban az iskolában tud továbbtanulni, ahova egyébként is 
szeretett volna menni. Ez az egyik legfontosabb mérce az iskola és a diákok 
szempontjából is.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal tudomásul vette a 
tájékoztatót. 
 
9. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. II. félévi 
munkaterve 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, 
így a 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 
62/2015. (VI. 24.) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. II. félévi 

munkatervének elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve” című 
előterjesztést és azt – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
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: 2015. július 6. 
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10. Egyebek 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Elkészült a sportpálya kerítése és a műszaki átadás is megtörtént. Az ehhez 
szükséges önrészt a sportegyesületnek átutaltuk, rendelkezésre áll minden, hogy a 
sportegyesület a támogatással elszámoljon. 
Az Eplényi Vigasságok programja gyakorlatilag szinte teljesen összeállt. 
Folyamatban van még a többi település meghívása. Így július elején már fel tudjuk 
tenni a honlapra is a falunap programját.  
 
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 

 


