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JEGYZŐKÖNYV

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház

Jelen vannak: Fiskál János polgármester
Bogár Tamás képviselő
Fiskál József képviselő
Majer Ferenc képviselő
- távolmaradását előre jelezte: Czigler Zoltán alpolgármester
- meghívott: Sümegi Attila aljegyző

Fiskál János polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van - az ülés határozatképes -, majd megnyitja az
ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2012.(III.22.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Gyulaffy László Általános Iskola vezetői pályázatok véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
2./ Sípályabővítéshez és a nyári hasznosításhoz kapcsolódóan megállapodások módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Gyulaffy László Általános Iskola vezetői pályázatok véleményezése
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a pályázati kiírásra
egy pályázat érkezett a jelenleg is igazgatói állást betöltő Mágedliné Kiss Eleonórától.
Megjegyzi, hogy képviselőtársai a pályázatot megkapták.
Kitér arra, hogy az előterjesztésben személyes javaslatát foglalta össze, illetve egy határozati
javaslatot is megfogalmazott. Nyilvánvaló, hogy a képviselő-testületnek elsősorban fenntartói
szempontból kell értékelnie a pályázatot. Jelzi, hogy a pályázatot jövő hét hétfőn véleményezi
a szülői munkaközösség és a tanári kar, amelyen szintén részt vesz. Ezt követően az oktatási
bizottság véleményezi, majd Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
dönt a kinevezésről.
Tudomása szerint az intézményfenntartó társulás fennállása óta a szülők részéről az általános
iskolával kapcsolatban sem polgármesteri fogadóórán, sem a képviselő-testület felé panasszal
senki nem élt. Az iskola rendszeresen megküldte beszámolóit, és a pályázatból is kitűnik,
hogy az öt évvel ezelőtti igazgatói célkitűzéseket gyakorlatilag maradéktalanul teljesítették.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2012.(III.22.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mágedliné Kiss Eleonóra által – a
Gyulaffy László Általános Iskola vezetői állásra – benyújtott pályázatát áttanulmányozta és
azt igényes, részletesen kidolgozott, tematikusan felépített, jól áttekinthető, világos célokat
megfogalmazó anyagnak értékelte.
A pályázat korrekt helyzetelemzésben mutatja be az elmúlt öt év célkitűzéseinek
megvalósítását, amely jó közösséget építő készségről is tanúskodik.
A vezetői programban megfogalmazottak megfelelnek a fenntartói elvárásoknak, tagolt
részletességgel foglalkozik a tárgyi és személyi feltételekkel, de hangsúlyosan részletezi az
érdemi munkával és ifjúságvédelem kapcsolatos célkitűzéseket is, amelyek mindenképpen
támogatandóak.
A pályázat taglalja a hatékony működés szempontjából fontos jogszabályi és törvényi
változásokból eredő feladatokat, és a ma már elmaradhatatlan PR-fejlesztési elképzeléseket is.
Külön említést érdemel a 3. fejezetben a célokból következő feladatok összefoglalása, amely
a későbbi értékelésekhez nyújt majd nagy segítséget.
Az iskola és a pályázó, vagyis a jelenlegi igazgató kapcsolata önkormányzatunkkal eddig is
nagyon jó volt és a pályázat ennek a további fenntartására garanciát jelent.
A pályázó szakmai felkészültségét és folyamatos képzése iránti igényét a pályázathoz csatolt
mellékletekben szereplő dokumentumok igazolják.
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A képviselő-testület a pályázó eddig végzett munkája és a pályázatban megfogalmazottak
figyelembevételével javasolja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Mágedliné Kiss Eleonóra vezetői kinevezését.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal

2./ Sípályabővítéshez és a nyári hasznosításhoz kapcsolódóan megállapodások módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester röviden kifejti, hogy az előterjesztés két megállapodás-tervezetet
tartalmaz, melyből az egyik a Nordica Skiarena Kft-vel megkötött albérleti szerződés 2.
számú módosítása. Erre azért van szükség, mert jelentős mértékben megváltoznak a
sípályabővítés nyári hasznosításával a bérleti díjak is, amit már nem kíván az önkormányzat
megelőlegezni. A HM VERGA Zrt. vonatkozású megállapodás-módosítás tervezetben
felsorolt bérleti díj mértékeket a Nordica Skiarena Kft. ügyvezetője elfogadta.
Említi, hogy a nyári hasznosításban három pálya kerül kialakításra, melyből kettő olimpiai
szintű terepkerékpár pálya.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2012.(III.22.) határozata
1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a Nordica
Skiarena Kft. (korábban: RFV Sípálya Kft.) és alapító társasága E-Star Alternatív Nyrt.
(korábban: RFV Nyrt.) között 2006. szeptember 12-én létrejött, majd 2008. november 27én egy alkalommal módosított Albérleti Szerződés 2. számú módosítását az
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert megállapodás módosításának
aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2012.(III.22.) határozata
1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a HM VERGA Zrt-vel 2006. április
14-én kötött megállapodás módosítására megküldött 15-223-1/2012 számú megállapodásmódosítás tervezetet – amelyben szereplő díjtételek figyelembe veszik a sípályák és
parkolók bővítését, valamint a terepkerékpározással kapcsolatos használatot is – a 2012.
március 14-i háromoldalú helyszíni egyeztetésen elhangzottak figyelembevételével az
alábbi kiegészítéssel, módosítással támogatja:
a) A megállapodás 2./, 5./, 11./ valamint a kiegészítő 13./ pontját közös megegyezéssel a
megállapodás aláírásának napjával módosítják.
b) A megállapodásban a fizetési feltételeket úgy módosítják, hogy a Zrt. a számlákat
naptári évenként két egyenlő részletben jogosult benyújtani, tárgyév április 30-i és
október 31-i fizetési határidővel.
2./ A tervezett fejlesztéshez kapcsolódó, folyamatban lévő vagyonkezelői hozzájárulás
esetleges elutasítása esetén a díjtételeket az elmaradó bővítés arányában csökkenteni kell.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a HM vagyonkezelői
hozzájárulással kapcsolatos nyilatkozat kézhezvételét követően az 1./ és 2./ pontban
foglaltak szerint a megállapodás módosítását aláírja.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1./ pontban: azonnal
2./ és 3./ pontban: a vagyonkezelői hozzájárulás nyilatkozat kézhezvételét
követő 8 napon belül

NAPIREND UTÁN:
Fiskál János polgármester tájékoztatja képviselőtársait, miszerint Zirc Kistérségi Többcélú
Társulása és Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére megküldte kérelmét arra
vonatkozóan, hogy a szociális térítési díjakkal kapcsolatos határozat, illetve a rendelet
módosításra kerüljön. Úgy tudja, hogy a soron következő társulási tanácsülésen
előterjesztésként tárgyalni fogják, de a részletekről még nincs információja.
Megemlíti, hogy Koósné Stohl Ilona intézményvezető vezetői megbízatása lejár és augusztus
folyamán eléri a korengedményes nyugdíjazáshoz szükséges szolgálati időt, s kérte a társulási
tanácstól a felmentését. Hozzáteszi, hogy az intézményvezető-helyettes megbízatása szintén
lejár.
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Fiskál János polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 55 perckor berekeszti.

K.m.f

Fiskál János
polgármester

Sümegi Attila
aljegyző

