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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/19/11/2019. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
október 9-én 18:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról.  

 
Az ülés helye: IKSZT-terem 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Majer Ferenc képviselő 
   Fiskál József képviselő 
    
    
Jelen van továbbá:  
 
dr. Dénes Zsuzsanna                 irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
Haizler Mihályné                       jegyzőkönyvvezető   
 
Eplényi lakosok 20 fő.  

 
            

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntötte közmeghallgatás résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős 
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Bogár Tamás előre jelezte 
távollétét, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
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 
65/2019. (X. 9.) határozata  

 
A 2019. október 9-i közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 
 

NAPIRENDEK: 
 
1. Tájékoztató a 2018. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2019. évi 

gazdálkodásáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
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2. Lakossági észrevételek, vélemények 
 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Tájékoztató a 2018. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2019. évi 

gazdálkodásáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester:  
 
Eplény Községi Önkormányzat 2018-ban összesen 129 927 ezer forint bevételből 
gazdálkodhatott, a kiadása 117 168 ezer forint volt és 12 759 ezer forint 
pénzmaradvánnyal zárta az évet.  
A vagyonmérleg szerinti vagyonunk: 462 113 ezer forint volt a tavalyi évben.   
A helyi adókból tavaly 22 352 ezer forint folyt be, idegenforgalmi adó volt ebből 
829 ezer forint, építményadó 431 ezer forint, kommunális adó 2155 ezer 
forint, telekadó 2117 ezer forint, iparűzési adó 14 638 forint, gépjármű adó 
(a helyben maradó 40%) 1525 ezer forint, talajterhelési díj 382 ezer forint, 
pótlékok, bírságok 275 ezer forint. 
Az előző évvel összehasonlítva ez összegségében 204 ezer forinttal több közhatalmi 
bevételt jelentett. 
 
A központi feladatfinanszírozási támogatás, melyet önkormányzati működésre 
kapunk 27 326 ezer forint volt. Továbbra is elmondható, hogy az önkormányzat 
bármit is tudjon fejleszteni, mindenképpen saját bevételekre, pályázatokra van 
szüksége. Ez a korábban normatívnak nevezett, most pedig feladatalapú finanszírozás 
hosszú-hosszú évek óta számottevően nem változott. 
 
2018-ban összesen 7278 ezer forintot fordítottunk különböző beruházásokra.  
Ezek többek között:  

 Helyi építési szabályzat módosítása 254 E Ft, 

 Energiamegtakarítási Intézkedési Terv 163 E Ft, 
 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 398 E Ft, 
 VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 

szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés (TS138 fűnyíró traktor stb.) 
985 E Ft, 

 Veszprémi utca (201/2 hrsz) 191 fm bővítés aszfaltozása 3550 E Ft, 
 Asztali számítógép beszerzés 157 E Ft, 
 Eplény 305/2 ingatlanon ivóvíz vezeték áthelyezés és szolgalmi jog bejegyzés 878 

E Ft, 

 Balettszőnyeg beszerzés 369 E Ft, 
 Orvosi rendelő kisajtó 53 E Ft, 
 valamint az ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban 58 E Ft. 

 
Felújításokra pedig 35 145 ezer forintot költöttünk, amelyek a következők: 

 Belterületi utak (Veszprémi, Bánya, Gyöngyvirág, Ámos-hegyi vasútsor és 
Kankalin utcák) felújítása 24 831 E Ft, 

 Közösségi ház és Templom épületének kisebb felújítása 392 E Ft, 
 Ravatalozó felújítása 1145 E Ft, 
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 Óvoda és Orvosi rendelő felújítása, kapuk cseréje 7695 E Ft, 
 Borház hátsó duplaszárnyú ajtó, lépcsőkorlát cseréje 390 E Ft, 
 Színpad felújítási munkák 692 E Ft 

 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda működésével kapcsolatos információk: 
Az intézmény bevétele 2018-ban összesen: 21 076 E Ft, ebből feladatfinanszírozott 
állami támogatás 11 949 E Ft, a működési bevétel 281 E Ft, az önkormányzati 
hozzájárulás 8846 E Ft.  
Ezekből az adatokból jól látható, hogy az intézmény államilag továbbra is jelentősen 
alulfinanszírozott, több mint 40%-os hozzájárulást kell biztosítania az önkormányzatnak 
a zavartalan működéshez.  
 
2019. évben a jelenleg hatályos költségvetés bevételi főösszege 114 798 E forint. 
Az éves főösszeg mindig nagyban függ attól, hogy milyen pályázatokat nyújt be az 
önkormányzat. A feladatfinanszírozás tervezett mértéke idén 27 289 E forint. Az 
önkormányzat 2019-ben is támogatja a helyi civil szervezeteket, az Eplényi 
Gyermekekért Alapítványt, a sportegyesületet, színjátszókat, illetve az Eplényi 
Turisztikai Egyesületet, ez utóbbinak tagja is az önkormányzat, összesen 1030 E Ft-tal.  
 
2019-ben a hatályos költségvetésben összesen 21 606 ezer forintot terveztünk 
beruházásokra.  
Ezek többek között:  

 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, Szoftver licenc díjak, Helyi építési 
szabályzat módosítása 989 E Ft, 

 Falugondnoki autó beszerzése 15 000 E Ft, 

 VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 
szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés 3049 E Ft, 

 Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése 700 E Ft 
 Külterületi ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezése 500 E Ft, 
 IKSZT-be számítógép beszerzés, kovácsolt zászlótartók középületekre, 

elektromos csatlakozó szekrény IKSZT színpadhoz 697 E Ft, 

 Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése 326 E Ft, 
 valamint az ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban 145 E Ft. 

 
Felújításokra pedig 9237 ezer forintot terveztünk, amelyek a következők: 

 Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető keresztek felújítása 810 E Ft, 
 Bánya utcai gyalogos köz térburkolása 1697 E Ft, 
 Autóbuszvárók felújítása 638 E Ft, 
 Önkormányzati lakás felújítása 4000 E Ft, 
 Gyöngyvirág u. árokburkolat felújítása 1996 E Ft 

 Óvoda és Orvosi rendelő felújítása (kapu felújítás) 96 E Ft. 
 
Pályázatokkal kapcsolatos információk: 

1. Az önkormányzat a tavaly márciusban a Vidékfejlesztési Program keretén belül 
az „A Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület működési területére 
meghirdetett, VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, 
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzésre 1000 
E Ft önerő mellett 3000 E Ft támogatás elnyerésére nyújtottunk be pályázatot. A 
pályázatunk a 2019. július 31-én kézhez vett 3007504863 számú támogatói okirat 
alapján 2 999 990 Ft támogatást nyertünk. Ennek a pályázatnak a keretében 
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beszereztünk egy fűnyírótraktor, pótkocsit, lombfúvót, ágaprítót és egy 
padkahengert. 

 
2. Szintén tavaly márciusban nyújtottuk be a Vidékfejlesztési Program keretén belül 

az „A Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület működési területére 
meghirdetett, VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú, A Bakonyért Vidékfejlesztési 
Akciócsoport Egyesület - Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati 
tevékenységek támogatása című felhívásra a XVII. Eplényi Vigasságok falunapi 
programhoz 500 E Ft támogatás elnyerésére pályázatunkat.  
A pályázatunk a 2019. szeptember 5-én kézhez vett 3016934376 számú 
támogatói okirat alapján 917 575 Ft támogatást nyertünk.  
Ezen utófinanszírozott pályázatok megvalósítása megtörtént, a kifizetési 
kérelmeket a napokban nyújtottuk be. 

 
3. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett, a Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló felhívásra – az 
önkormányzat egy darab „A” típusú 40 m2-es sportpark telepítésére pályázatot 
nyújtott be, a község központjában található, az Eplény 081 hrsz-ú, az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonban lévő, a rendezési tervben közpark (Zkp) 
övezeti besorolású és akadálymentesen megközelíthető ingatlanra történő 
elhelyezéssel, még 2016-ban.  
A 2019. augusztus 28-án kézhez vett MTF/768/1/(2019) számú támogatói okirat 
alapján a pályázatunk támogatást nyert, a Magyar Falu Program sportparkok 
építése alprogram keretének terhére, Eplény településen, 1 db A típusú sportpark 
létesítésére. A tegnapi napon helyszíni egyeztetést tartottunk, amely alapján azt 
tudom mondani, hogy a kiviteli tervezést követően, a jövő tavasszal készül el a 
sportpark. 

 
4. A Belügyminisztérium Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény 3. számú mellékletének I. 9. pontjában szabályozott 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatásához benyújtott pályázatunkon, a BMÖGF/51-41/2019. 
számú döntés alapján – mint arról a napokban már minden háztartást 
értesítettünk – 690 880,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk 32 
erdei köbméter keménylombos tűzifa beszerzésére. Jelenleg folyik a támogatási 
kérelmek benyújtása, amelynek jogvesztő határideje 2019. október 31. A tűzifa, 
a jogosult kérelmezők részére, házhoz lesz szállítva, amelynek költségeit az 
önkormányzat fedezi. 

 
5. A képviselő-testület 48/2019. (VI. 26.) számú határozatában úgy döntött, hogy 

az "A BAKONYÉRT" Egyesület (HACS) illetékességi területén működő nonprofit 
szervezetek és egyházak, önkormányzatok és önkormányzati társulások valamint 
mikrovállalkozások támogatását szolgáló, a „Bakonyi rendezvények, képzések, 
hálózati tevékenységek támogatása” érdekében, VP6-19.2.1.-1-815-17 
kódszámú felhívásra, „XVIII. Eplényi Vigasságok falunap” címmel, pályázatot 
nyújt be 1 000 000 Ft támogatásra. Az utófinanszírozott pályázat benyújtása 
megtörtént, elbírálás alatt van.  

 
6. A képviselő-testület 57/2019. (VIII. 28.) határozatban arról döntött, hogy a 

Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület 
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karbantartására” című alprogramhoz kiírt MFP-KKE/2019. kódszámú 
pályázati felhívásra, pályázatot nyújt be, a belterületi közterületek megfelelő 
karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek 
fenntartásához, gondozásához szükséges új eszközök, munkagép 
beszerzésére, legfeljebb a projekt keretében igényelhető vissza nem térítendő 
15 millió forint támogatási összeg erejéig.  
A projektben 1 db közterület karbantartására alkalmas 50 LE, 4 kerék meghajtású 
fülkés új traktor, mint alapgép, továbbá erre felszerelhető 1 db kardánhajtású ág 
aprítógép, 1 db 2 m szélességű hótolólap, 1 db só- és műtrágyaszóró, valamint 
1 db függesztett kivitelű rézsűkasza beszerzését tervezzük. 
Az előfinanszírozott pályázat benyújtása megtörtént, elbírálás alatt van. 

 
7. A képviselő-testület 58/2019. (VIII. 28.) határozatban arról döntött, hogy a 

Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” 
című alprogramhoz kiírt MFP-ÖTU/2019. kódszámú pályázati felhívásra, 
pályázatot nyújt be, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 
Búzavirág utca és Veszprémi utca belterületi burkolt utak felújítására, legfeljebb 
a projekt keretében igényelhető vissza nem térítendő 30 millió forint támogatási 
összeg erejéig. 
Az előfinanszírozott pályázat benyújtása megtörtént, elbírálás alatt van. 

 
8. A képviselő-testület 59/2019. (VIII. 28.) határozatban arról döntött, hogy a 

Magyar Falu Program keretében „Falu és tanyagondnoki szolgálat 
támogatása” című alprogramhoz kiírt MFP-TFB/2019. kódszámú pályázati 
felhívásra, pályázatot nyújt be, egy 9 személyes új falugondnoki busz 
beszerzésére, legfeljebb a projekt keretében igényelhető vissza nem térítendő 15 
millió forint támogatási összeg erejéig. 
Az előfinanszírozott pályázat benyújtása megtörtént, elbírálás alatt van. 

 
Ezen Magyar Falu Program pályázatok elbírálása, a benyújtási határidők lezárását 
követő 65 napon belül várható, így döntések még ebben az évben megszülethetnek. 
 
Az önkormányzati pályázatok mellet, segítséget nyújtottunk az Eplényi Gyermekekért 
Alapítványnak is pályázatok benyújtására, a gyermeknapi programokra tavaly 
benyújtott utófinanszírozott LEADER pályázatra már meg is kapták a támogatói döntést, 
a kifizetési kérelmet a napokban nyújtottam be. Az elnyert támogatás 560 150 Ft. 
A jövő évi XXVIII. Eplényi Gyermeknapi programra is pályázatot nyújtott be az 
alapítvány, 1 000 000 Ft támogatás elnyerésére. Ennek a pályázatnak az elbírálása 
folyamatban van. 
 
A sajtóból már értesülhettek a kerékpározni szeretők arról, hogy a Veszprém - Eplény 
közötti kerékpárút tervezését a VERGA Zrt. már korábban elkészíttette, és ennek a 
kivitelezési munkálatai már megkezdődtek, várhatóan jövő tavasszal készül el ez a 
makadám szakasz. Egy szintén kerékpáros turizmussal kapcsolatos együttműködési 
megállapodás is született korábban, ami eredetileg egy közel 50-60 km-es településeket 
összekötő kerékpáros túraútvonal lett volna. A több települést – köztük Eplényt is – 
érintően Zirc Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat pályázott és a 
projekthez az előfinanszírozott támogatást is megítélték és át is utalták a városnak, de 
a megvalósítás üteme egyelőre nem ismert, mivel a kb. 25 km-esre módosult szakaszra 
elnyert összeg – a zirci polgármester Úr elmondása szerint – 2015-ös árszintű. 
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Csak röviden foglalnám össze az önkormányzati utak, járdák, lépcsők helyzetét. 
A még lapozott járdák térkövezését tervezzük folytatni, ez a Veszprémi utca 2-62. számú 
ingatlanok előtti szakaszt jelenti. A 82-es út felső szakaszánál viszont fontos lenne, hogy 
a közútkezelő tegye rendbe, illetve folytassa mederelemekkel az árkot, mert a nélkül a 
82-es út felől nem lenne megfelelő támasza a térkövezett járdának.  
 
Továbbra is folyamatosan szorgalmazzuk és bízunk benne, hogy a kb. 4 km-es fizetős 
82-es főútszakasz (Eplény belterülettől Olaszfalu bekötőig), az ígéretnek 
megfelelően, rövidesen ténylegesen bekerül a közútkezelő felújításaiba. 
 
Az óvoda és a Kiserdő utca gyalogos összekötésének a tervezését is rövidesen 
szeretnénk elindítani, itt egy biztonságos vasúti átjárást mindenképpen terveztetni és 
engedélyeztetni kell. 
 
Külterületi ingatlanok szennyvízcsatornázását még ebben az évben tervezzük 
elindítani. Ezen projektek tervezésről már egyeztettem a tervezőkkel. 
 
A tavalyi évben, szeptember elején befejeződött a közvilágítás korszerűsítés I. 
üteme, a LED lámpatestek felszerelésével. A beépített 100 db lámpatest 2165 W 
teljesítményű, a korábban beépített 94 db lámpatestek teljesítménye 5856 W volt. A 
fényerő viszont, ennek ellenére, jelentősen növekedett. 
Ezt az idén, a lakossági igényeket is figyelembe véve, tovább bővítettük további 14 db 
Philips BRP215LED24 (18W) LED lámpatest felhelyezésével. Ennek köszönhetően a 
Búzavirág utca minden oszlopán van lámpatest, valamint a Bánya és a Gyöngyvirág 
utcában került további lámpatest elhelyezésre. Így a beépített teljesítmény összesen 
2417 W, a megtakarított teljesítmény 3439 W. 
Vannak még olyan részek, ahol tovább kell fejleszteni, folyamatosan egyeztetünk a 
szolgáltatókkal is. A Kiserdő utca és a Búzavirág utca összekötő szakaszának közvilágítás 
terveire új ajánlatot kell majd kérnünk, mivel az még hagyományos megvilágításra lett 
tervezve. 
  
A villamosítás, távbeszélő hálózat fejlesztés területén is történt előrelépés. A DIGI 
Távközlési Szolgáltató Kft. megbízásából a PD-Team Mérnökiroda Kft. (1139 Budapest, 
Csongor utca 7/A.) tervei alapján, Eplényben, közös oszlopsoros E.ON 0,4 kV-os hálózat 
– DIGI GYR fejlesztés, 0,4 kV-os oszlopok helyben cseréjéhez a közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulást már májusban kiadtam. Elmondásuk szerint, a beruházást idén 
tervezték megkezdeni. 
 
A központi buszmegálló felújítása megtörtént a buszmegállón belül padokat fogunk 
még felszerelni, egyelőre gyártókapacitás hiány miatt nincsen még kész. 
 
Elkészíttettük a színpad melletti raktárépületnek (korábbi istállónak) a felújítási 
terveit, a jogerős építési engedélyt is megkaptuk már, így egy településképet javító 
pályázati kiírás esetében azonnal tudunk pályázni, úgy, hogy az önerő is biztosított 
hozzá. A felújítás becsült tervezői költsége kb. 25 millió forint. 
 
További tervek között szerepelnek még, a környezetvédelemmel, turisztikával, 
településüzemeltetéssel, zöldfelület fejlesztéssel kapcsolatos feladatok, a fák 
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telepítését is folytatni szeretnénk. A turisztikai tájékozató táblákat pedig, a turisztikai 
egyesülettel egyeztetve, frissíteni fogjuk. 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, „A BAKONYÉRT” 
Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyét érintő területére, valamint a 
LEADER HACS teljes területére vonatkozó „Fenntartható Energia és Klíma 
Akcióterv 2019-2030”, valamint az arról készült magyar és angol nyelvű Excel-
formátumú jelentés dokumentumokat. 
Továbbá a képviselő-testület döntött a hivatalos kötelezettségvállalási dokumentumban 
rögzített kötelezettségvállalások teljes körű ismeretében, és egyben felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez 
(Covenant of Mayors for Climate and Energy) csatlakozzon. A cél ezen időszak alatt az 
energia-felhasználás 40%-os csökkentése. 
 
Az oktatás, nevelés területén az óvoda fejlesztését, valamint az önkormányzati 
épületek energetikai felújítását továbbra is napirenden tartjuk. Van, amit már részben 
meg is valósítottuk, és továbbra is élünk a pályázati lehetőségekkel. 
  
A közbiztonsági feladatokkal, fejlesztéssel kapcsolatban a térfigyelő rendszer 
kiépítése szerepel még jövőbeni tervekben.  
 
A telekértékesítések is jó ütemben haladnak, az utóbbi időszakban meg is növekedett 
az eladások száma. Ennek következtében, a Kiserdő utcában két szakaszon, ahol nem 
folyik építkezés, aszfaltozást is tervezünk, már árajánlatot is kértünk rá. 
 
Az IKSZT 2010-es átadása óta, függetlenül attól, hogy a kötelező fenntartási 
kötelezettség már megszűnt, az önkormányzat továbbra is teljes munkaidőben 
üzemelteti azt. A könyvtári állomány gyarapítása is folyamatos, köszönhetően részben 
az ellátó Megyei Könyvtárnak és az önkormányzat is évről-évre jelentősen hozzájárul 
ehhez. A programok szervezése is folyamatos, itt külön is megemlítem a nyári szünetben 
a gyermekek részére szervezett szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programokat. 
Külön öröm, hogy a Béres Zsuzsanna helyi állampolgárunk kezdeményezésére, heti 
rendszerességgel, itt az IKSZT-teremben, kézimunka, alkotó tevékenység folyik. A 
munkájukat a falunapon be is mutatták az érdeklődőknek. 
 
Összefoglalva az elmúlt két évet, de a teljes választási ciklust tekintve is, az 
önkormányzat gazdálkodása mindvégig kiegyensúlyozott volt, az önkormányzatnak 
hitelállománya pedig nincsen. 
Az itt elhangzott költségvetési számadatok részletesebben az önkormányzat honlapján 
hozzáférhetőek. Ugyanígy, naprakészen, a honlapon elérhetők a képviselő-testület 
ülések további dokumentumai, az előterjesztések, a jegyzőkönyvek, a hatályos 
rendeletek. Ha bármilyen kérdés lenne azokkal kapcsolatban, szívesen állok 
rendelkezésre.  
 
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és akkor térjünk át a 2. napirendre, a lakossági 
észrevételekre és hozzászólásokra.  
   
2. Lakossági észrevételek, vélemények 
 
Véber Imre, Eplényi lakos: 
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Szeretném érdeklődni, a focipályától lefelé, az Enikő Panzióig tartó úttal kapcsolatban, 
valamint a tőlünk a bolttól lefelé az árokkal – ez valószínűleg a MÁV-é – kapcsolatban 
mikor fog történni valami.  
 
Fiskál János polgármester: 
 
A VERGA Zrt. már megrendelte a gázlót fent a záportározónál, amely – a terület 
igazgatójától kapott információ alapján, – még ebben az évben el fog készülni. Az út 
felújítását remélem, jövőre elkészítik. A MÁV-val kapcsolatban sajnos nem tudok mit 
mondani, már évek óta ígérik. Amit az önkormányzat részéről meg lehetett tenni e 
szakaszon az árokburkolás terén, azt mi megtettük.  
 
Nagy Zoltán, Eplényi lakos:  
 
A tájékoztatóban említve lett a szélessávú internet szolgáltatás kiépítése a faluban. 
Várható, hogy a Kiserdő utcában is lesz ilyen szolgáltatás? 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Igen, természetesen a teljes településen meg kell történnie az optikai kábeles internet 
szolgáltatás kiépítésének, így a Kiserdő utcában is. Amint kapok információt arról, hogy 
mikorra készül el, akkor tájékoztatom a falu lakosságát. 
 
Ihász Péter, Eplényi lakos: 
 
A Búzavirág utcában az építkezések miatt nagyon nagy a teherautó forgalom, ami 
erősen rongálja az utat. Szeretnék érdeklődni, hogy lehetséges-e korlátozni ott az ilyen 
jellegű forgalmat, valamint esetleg fentről is be tudnak-e ott hajtani az autók. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Igen, az autók fentről is be tudnak hajtani. 
Az önkormányzatnak van lehetősége súlykorlátozó táblát kihelyezni. Mi ezzel éltünk is. 
Egyetlen probléma van, hogy ha ennek ellenére mégis behajtanak, kizárólag a 
rendőrség intézkedhet, mivel az önkormányzatnak erre vonatkozóan nincsen hatásköre. 
 
Lukács István, Eplényi lakos: 
 
Látom, hogy az önkormányzat épületén van kültéri biztonsági kamera. Gondolkodik-e 
ennek a rendszernek a továbbfejlesztésén az önkormányzat. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Igen, tervezzük. Volt is benyújtott pályázatunk, de ezen sajnos csak nagyon kevés 
település nyert. Ésszerű határok között, bizonyos helyekre, mindenképp tervezzük 
kitenni, a lakossági véleményeket is figyelembe véve. Itt is el kell viszont mondani, hogy 
a kamerák felvételét kizárólag a rendőrség jogosult felhasználni a jogszabályi keretek 
között. Viszont itt a rendőrség részéről gyors intézkedésre lenne szükség, mert a 
felvételek 72 óra után felülíródnak. 
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Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
A falu belterületére bejáró garázdálkodó vaddisznókkal kapcsolatban van-e valami 
megoldás a probléma kezelésére. 
 
Fiskál János polgármester:  
 
Az alapvető probléma az, hogy kilőni csak belterületen kívül, attól is csak 300 méter 
távolságtól lehet. Belterületen belül kizárólag nagyon szigorú szabályoknak megfelelve 
történhet ilyen, és előre értesíteni kell a rendőrséget. Sajnos a vad általában nem 
igazodik ehhez találkozóhoz, így ezt a problémát – a károsultakat nem védő jogszabályi 
háttér miatt – nagyon nehéz megoldani. Rengeteg plusz munkát adnak az 
önkormányzatnak a falu területére bejáró vadak a közterületeken okozott károkkal.  
Mindemellett a VERGA Zrt.-vel együttműködve mindenki azon van, hogy a károkat 
valami módon csökkentsük vagy megelőzzük, de sajnos már a kihelyezett vadriasztók is 
hatástalanok. 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így a közmeghallgatást 18 óra 53 
perckor bezárta. 
 

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: 

 
 

dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető, jegyzői főtanácsadó 

 


