EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/36/7/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május
18-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. Mohos Gábor jegyző megbízásából
Lőczi Árpád csoportvezető
Tósoki Gina jegyzőkönyvvezető
Tóth Gábor r. őrnagy a Zirci Rendőrőrs parancsnoka a 6.
napirend tárgyalásakor
Fiskál János polgármester:
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Bogár Tamás képviselő előre
jelezte távolmaradását, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitotta.
Napirend előtt jelentést adott 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
49/2016. (V. 18.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2016. (II. 24.) határozat
3. pontja, a 40/2016. (IV. 20.), a 41/2016. (IV. 20.), a 44/2016. (IV. 20.) határozat 4.
és 5. pontja, a 45/2016. (IV. 20.) határozat 4. és 5. pontja és a 47/2016. (IV. 20.)
határozat 1. pontjára vonatkozó képviselő- testületi határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést tudomásul veszi.
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Fiskál János polgármester:
Indítványt tesz 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
50/2016. (V. 18.) határozata
A 2016. május 18-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Tanács 2015.
évi tevékenységéről
Előadó: Fiskál János polgármester
2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Fiskál János polgármester
3. Átfogó értékelés az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Fiskál János polgármester
4. Döntés az önkormányzati feladatellátást
támogatására kiírt pályázatról
Előadó: Fiskál János polgármester

szolgáló

fejlesztések

5. Kofa Piacmarket Kft. telekhatár-rendezési kérelme
Előadó: Fiskál János polgármester
6. A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)
Előadó: Tóth Gábor r. őrnagy a Zirci Rendőrőrs parancsnoka
7. Tájékoztató az EU-s támogatással megvalósult projektek
végrehajtásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
8. Tájékoztatás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatójának a
Zirc Önkormányzati Tűzoltóság elsődleges műveleti körzettel
kapcsolatban küldött válaszleveléről
Előadó: Fiskál János polgármester
9. Egyebek
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Tanács 2015.
évi tevékenységéről
Előadó: Fiskál János polgármester
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 határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2016. (V. 18.) határozata
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről” című
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás
elnökét tájékoztassa.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2016. május 20.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Fiskál János polgármester
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:
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2016. (V. 18.) határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2015. évi tevékenységéről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2015. évi
tevékenységéről” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a társulás
elnökét tájékoztassa.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2016. május 20.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
3. Átfogó értékelés az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Fiskál János polgármester
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
53/2016. (V. 18.) határozata
az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelésről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Átfogó értékelés
az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az átfogó értékelést, a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, elfogadja.
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2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális
és Gyámügyi Osztályának.
Felelős:
Határidő:

dr. Mohos Gábor jegyző
a 2. pontban: 2016. május 27.

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
4. Döntés az önkormányzati feladatellátást
támogatására kiírt pályázatról
Előadó: Fiskál János polgármester

szolgáló

fejlesztések

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
54/2016. (V. 18.) határozata
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázatról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplény belterületi utak
felújítása” című pályázat benyújtását – az előzetes költségvetésbecslésnek
megfelelően – támogatja, a bruttó 19 047 892 Ft projektköltséget pedig a
2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletébe
már beépítette.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 2016. évi megvalósítással tervezett
beruházáshoz, a 4 049 552 Ft, azaz Négymillió-negyvenkilencezerötszázötvenkettő forint sajáterő, az önkormányzat 2016. évi költségvetésében,
rendelkezésre áll.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatot a
pályázathoz becsatolja, és a pályázati kiírásnak megfelelő nyilatkozatokat
megtegye.
Felelős:

Fiskál János polgármester
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Határidő:

a 3. pontban: 2016. június 2., illetve a pozitív támogatói döntést
követően azonnal

5. Kofa Piacmarket Kft. telekhatár-rendezési kérelme
Előadó: Fiskál János polgármester
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
55/2016. (V. 18.) határozata
a Kofa Piacmarket Kft. telekhatár-rendezési kérelméről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Kofa Piacmarket
Kft. telekhatár-rendezési kérelme” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kofa Piacmarket Kft. (8412
Zirc, Békefi u. 24.) telekhatár-rendezési kérelmét jelen formában nem
támogatja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a telekhatárok
előremutató és hosszú távú rendezése érdekében, az Eplény 072/6 és 072/3
hrsz-ú ingatlanok esetleges megvásárlására vonatkozóan, az érintett
tulajdonosokkal, tárgyalásokat folytasson. Egyezség körvonalazódása esetén
pedig, terjessze azt döntésre a képviselő-testület elé.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen döntésről, a határozat
kivonat megküldésével, a kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
a 2. pontban: folyamatosan a megegyezéséig
a 3. pontban: 2016. május 26.

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető

6. A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)
Előadó: Tóth Gábor r. őrnagy
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Tóth Gábor r. őrnagy:
A rendőrség a 2015-ös évben is a megelőzésre fektette a hangsúlyt, számtalan
programjuk volt, amiben ez volt a fő cél. A 19 megyére kiterjedő intézkedés keretein
belül 2-3 naponta ellenőrizték a településeket. Abban az időszakban, mikor Eplényben
is több bűncselekmény történt, a falu is napi visszatérő ellenőrzés alá került.
Elmondható, hogy ekkor a bűncselekmények száma csökkent. Az idei évben egy
migrációs ellenőrzés lett elrendelve, szintén a megelőzés és a látható rendőri jelenlét
előtérbe helyezése céljából. Ugyanúgy zajlanak a napi visszatérő ellenőrzések, főként
a helyi lakosokkal való kapcsolatteremtés céljából.
Az adatok alapján 2013-ban 13 db, 2014-ben 7 db bűncselekmény történt. A tavalyi
évben ez a szám megugrott, 27 db bűncselekmény történt, amit a településen, illetve
a településhez tartozó külterületeken követtek el. A legtöbb vagyonelleni
bűncselekmény volt: 2 db rongálás, 2 db csalás, 2 db betörés, 2 db lakóépület, 1 db
hétvégi ház, 2 db üzlet, 2 db épület, 10 db lopás. Ezekből több olyan eset volt, ahol
tulajdonosi felelősség volt megállapítható, nyitva volt az ingatlan még a cselekmény
elkövetése utáni időszakban is. A Közösségi Ház, illetve a templom is részese volt
ennek a betöréssorozatnak. A feltételezett elkövetőt azonosították, más településeken
is eljárás van ellene. A vagyonelleni bűncselekmények számát a lakosság
figyelemfelhívásával, a rendőri jelenléttel megpróbálják csökkenteni. A külterületeken,
a síarénát leszámítva, minimális olyan esemény volt, amiben a rendőrségnek
intézkednie kellett. A körzeti megbízott az önkormányzattal, valamint az erdészetekkel,
vadásztársaságokkal is jó kapcsolatot ápol, nem csak a belterületek védelmét
helyezték előtérbe, hanem a külterületekét is.
Közlekedés szempontjából 2014-ben 3 db, tavaly 10 db baleset történt. Tapasztalják,
hogy a VÉDA-rendszer telepítése sikeres volt, lényegesen lassabban közlekednek a
gépjárművek a településen, illetve a biztonsági öv használata is növekedett. A
Gyulafirátót-Eplény, valamint az Eplény-Zirc közötti új útszakasz is fokozott ellenőrzés
alá fog kerülni.
2016-ban eddig 2 db regisztrált bűncselekmény történt a településen, a visszatérő
ellenőrzés meghozta a hozzá fűzött reményeket. Az utóbbi időben is történt fűkasza
lopás, ebben az ügyben teljesen más vonalon történik az adatgyűjtés.
Idén is a megelőzésre kívánják a legnagyobb hangsúlyt fektetni, akár
prospektusokban, akár figyelemfelhívó kiadványokban. A Járásőr program
forgásszerűen zajlik Veszprém és Zirc között, Eplényre idén még biztos, hogy újra sor
kerül.
Megköszönte a segítséget, amit a rendőrség megkapott, bízik benne, hogy a 2016-os
évben is meg tudják szólítani a lakosságot és jövőre pozitív eredményekről számolhat
be.
Fiskál János polgármester:
A járásőr szolgálat, illetve a körzeti megbízott megkereste az időseket, örül, hogy nem
estek áldozatul a trükkös tolvajoknak. Ezek hasznosak, időnként meg kell őket
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ismételni. Folyamatosan tájékoztatják főleg az egyedül élőket. Az önkormányzat
anyagiakat is fektet abba, hogy megakadályozza, de legalábbis megnehezítse a
betöréseket. A Közösségi Ház ablakaira rácsokat helyeztek el, valamint az óvodába
kamerát telepítettek.
Czigler Zoltán alpolgármester:
A rendőrség technikai felszereltsége és a személyi állomány létszáma megfelelő-e,
illetve elegendő-e a feladatok ellátásához?
Tóth Gábor r. őrnagy:
Igen, a személyi állomány létszáma és az őrs felszereltsége is megfelelő. Most kapnak
még egy terepre is alkalmas gépjárművet.
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
56/2016. (V. 18.) határozata
a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrs őrsparancsnokának Eplény
község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója
elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Rendőrkapitányság
Zirci Rendőrőrs őrsparancsnokának Eplény község közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
szóbeli beszámolóját elfogadja.

7. Tájékoztató az EU-s támogatással megvalósult projektek
végrehajtásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Az írásban kiküldött tájékozatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem
hangzott el.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja tudomásul vette a tájékoztatót.
8. Tájékoztatás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatójának a
Zirc Önkormányzati Tűzoltóság elsődleges műveleti körzettel
kapcsolatban küldött válaszleveléről
Előadó: Fiskál János polgármester
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Az írásban kiküldött tájékozatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem
hangzott el.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
9. Egyebek
Fiskál János polgármester:
A TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázat előkészítése
folyamatban van, időben be fogják tudni nyújtani.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 18,10 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
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:
Lőczi Árpád
csoportvezető
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