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Fiskál János polgármester:
Köszöntöm az ülés résztvevőit a 2016. évi közmeghallgatáson. Tóth Gábor r. őrnagy
őrsparancsnokot, a Zirci Rendőrkapitányság parancsnokát, Lőczi Árpád urat, a
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala csoportvezetőjét.
Megállapítom, hogy a közmeghallgatás határozatképes, az 5 fős képviselő-testület
tagjai közül 4 képviselő jelen van. Majer Ferenc képviselő úr munkahelyi elfoglaltsága
miatt előre jelezte távolmaradását.
Indítványt teszek a meghívóban foglaltaknak megfelelően a napirend elfogadására. A
javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel és hozzászólás nem volt, 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
93/2016. (X. 26.) határozata
a 2016. október 26-i közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1.

Tájékoztató a 2015. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2016. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Fiskál János polgármester

2.

A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)
Előadó: Tóth Gábor r. őrnagy őrsparancsnok

3.

Lakossági észrevételek, vélemények

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.

Tájékoztató a 2015. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2016. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:
A 2015. évi költségvetés főbb adatait, amelyek a zárszámadásban is szerepelnek, a
tavalyi közmeghallgatáson már ismertettem, ezért csak néhány fontos dolgot
kiemelve: 2015-ben Eplény község önkormányzat összesen 102 378 ezer forint
bevételből gazdálkodott, a kiadása 99 807 ezer forint volt és 2 571 ezer forint
pénzmaradvánnyal zárta az évet.
A vagyonmérleg szerinti vagyon: 453 346 000 forint volt a tavalyi évben. A helyi
adókból a tavalyi évben 18 094 000 forint folyt be, idegenforgalmi adó volt ebből
367 000 forint, kommunális adó 2 172 000 forint, telekadó 1 897 000 forint,
iparűzési adó 12 193 000 forint, gépjármű adó (a helyben maradó 40%) 1 044 000
forint, talajterhelési díj 61 000 forint, pótlékok, bírságok 360 000 forint. Ezekből az
adókból persze nem minden tárgyévi kivetés volt. A tavalyi évben elég sok
kintlévőséget sikerült az adócsoportnak beszedni, tehát ezért valamivel jobban
sikerült a teljesítés a tervezetthez képest. Összességében elmondható Eplényről,
hogy az adómorál a településen mindig is jó volt.
A központi „normatív” támogatás, melyet önkormányzati működésre kapunk – most
már úgy hívják feladatfinanszírozás –, összegszerűen 20 622 000 forint volt. Látható
tehát, hogy az önkormányzat bármit is tudjon tenni, mindenképpen saját bevételekre,
pályázatokra van szüksége. Ez a 20-21 millió forint összegű feladatalapú
finanszírozás hosszú-hosszú évek óta számottevően nem változott az önkormányzat
tekintetében.
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Összesen 7 600 000 forintot tudtunk tavaly beruházásra költeni. Ezek közé tartozik a
temetőben út- és járdaépítés, parkosítás 1 178 000 forint összegben. Tárgyi eszközök
beszerzésére 677 000 forintot költöttünk. A Borház és egyéb ingatlanok
tulajdonviszonyainak rendezése 3 millió forintot tett ki.
A részletes számadatok az önkormányzat honlapján hozzáférhető, és ha bármilyen
kérdés lenne azokkal kapcsolatban, szívesen állok rendelkezésre.
2016. évben a jelenleg hatályos költségvetés bevételi főösszege 192 496 000 forint.
Az éves főösszeg mindig nagyban függ attól, hogy milyen pályázatokat nyújt be az
önkormányzat. A feladatfinanszírozás mértéke idén is 20 622 000 forint. Az
önkormányzat 2016-ban is támogatja a helyi civil szervezeteket, az Eplényi
Gyermekekért Alapítványt, a sportegyesületet, színjátszó csoportokat, illetve az
Eplényi Turisztikai Egyesületet, mely ebben az évben alakult. Ez utóbbi egyesületben
az önkormányzat alapító tagként is részt vesz. Ennek a tagjai főként a turizmusban
érdekelt szállásadók, szolgáltatók. Az egyesület bejegyzése most van folyamatban.
Végre valami együttműködés ezen a területen is megindult, mert az egyértelműen
látszik, hogy Eplényben a turizmus jelentősen meghatározza a községnek a
fejlődését, és arculatát is.
A 2016. évre tervezett fejlesztések között szerepel az óvoda energetikai felújítása,
ami már tavaly is szerepelt a fejlesztési tervek között, de sajnos akkor nem kaptuk
meg, ezért újra pályázunk. Ennek az értéke 44 370 000 forint.
Ebben az évben is voltak különböző tárgyi eszköz beszerzések, külön most nem
kívánom felsorolni.
A könyvár fejlesztésének a pályázata az év elején valósult meg, 1 618 000 forintot
nyertünk ennek a fejlesztésére. A mostani költségvetésbe került be még a hangosító
technika fejlesztésére 1 000 000 forintos keret.
Sokadik alkalommal pályáztunk falugondnoki busznak a beszerzésére, mert a
falugondnoki szolgálatot szeretnénk bevezetni. Tavaly is írtak ki pályázatot, de az
utolsó pillanatban az újonnan indulókat kizárták érthetetlen módon. Ezzel
kapcsolatban én panaszlevelet is írtam, illetve az esélyegyenlőséggel kapcsolatban
tettem fel kérdést a minisztériumnak. A mai napig nem válaszoltak, tavaly július óta.
A környékben is van olyan település, melynek már a harmadik, negyedik autója van.
Aki pedig el szeretne indulni, az egyszerűen nem tud pályázni rá. Ez 12 700 000
forint lenne, nagyjából nettó 10 millió forintosak ezek a kisbuszok. Elsősorban ezzel
a szociális étkezést, óvodások utaztatását, a rászoruló időseknek a bevásárlását, vagy
orvoshoz szállítását tudnánk megoldani. Pályázat kiírását ígérték tavaszra is, ígérték
őszre is. Most már valószínűnek tartom, hogy ebben az évben nem lesz belőle
semmi sem.
Van további, az óvodához kapcsolódó pályázatunk, amely elsősorban az udvar
megújítására szolgálna. Ebben is szerepel 14 354 000 forint összeggel a napelemek
megvalósítása, ez a TOP-os pályázat már befogadást nyert és elbírálás alatt van.
Belterületi utak felújítására nyújtottunk be még pályázatot, ez is még elbírálás alatt
van, itt 15 millió forint állami támogatásra számítunk 4 millió forint saját forrással. A
régi 1993, 1994-ben aszfaltozott utak mindegyike benne szerepel. Most
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novemberben várható döntés. Amennyiben nyerne a pályázat, akkor 2017 tavasszal
kezdődne meg a felújítás.
Pályáztunk még, az óvodai konyha felújítására, fejlesztésére, belső korszerűsítésre.
Ezt a pályázatot már másodszor nyújtottuk be, amely 6 millió forintos pályázat volt,
sajnos forráshiányra hivatkozva megint elutasították. Ha lesz jövőre ilyen pályázat,
természetesen újra benyújtjuk.
Ha nyernek is a benyújtott pályázatok, már csak a 2017-es megvalósításuk a reális cél.
Ezeknek a forrásai át fognak kerülni a következő évre, de mindaddig 2016-ra van
megtervezve, azért ekkora ez a költségvetési főszám.
Saját forrásból valósítottuk meg a kultúrház melletti főbejárat térkövezését, így annak
a megközelítését akadálymentesítettük. Ez korábban is cél volt, de a közművesítés
miatt nem lett volna célszerű korábban megtenni.
Ami érintheti a kerékpározni szeretőket: a Veszprém - Eplény közötti kerékpárút
tervezését a Verga Zrt. elkészítette, én úgy tudom, hogy meg is van már az engedély.
Ennek a megvalósítása valószínűleg a következő évben meg fog történni. Az
önkormányzat is érintett benne, mert a belterületi útjait érinti. A Verga Zrt. saját
beruházásban fogja elvégezni, egészen Gyulafirátóttól a közigazgatási határig, a
Kökényesig, onnantól pedig már a szennyvíztelep előtti önkormányzati földúton
csatlakozik be a településre. Tudomásom van arról, hogy újra elővették a Bécs Balatont összekötő kerékpárút koncepcióját, ami a Zirc - Eplény közötti szakasz
összekötését is jelentené.
Egy szintén kerékpáros turizmussal kapcsolatos együttműködési megállapodás is
született, ami egy közel 50-60 km-es településeket összekötő kerékpáros túraútvonal
lenne. Erre, több települést érintve, Zirc város önkormányzata, mint gesztor
önkormányzat pályázott. Ehhez az együttműködéshez nagyon sok civil szervezet, és
az erdészet is csatlakozott. Az együttműködés területén, az abban résztvevők
vállalták, hogy amennyiben nyer ez a pályázat és megvalósul, akkor az adott
települési szakasznak a fenntartását az érintett önkormányzatok vállalják. Reméljük,
hogy ezekből is valamelyik célba fog érni.
A tavalyi évben fogadta el az önkormányzat a gazdasági programját, amely az
önkormányzat holnapján megtalálható.
Csak röviden foglalnám össze az önkormányzati utak, járdák, lépcsők helyzetét. A
még lapozott járdákat térkövezni szeretnénk. A 82-es út felső szakaszánál fontos
lenne, hogy a közútkezelő tegye rendbe mederelemekkel az árkot, mert a nélkül a 82es út felől nem lenne támasza a térkövezett járdának. Bízunk benne, ha ez az kb. 4
km-es útszakasz (Eplény belterülettől Olaszfalu bekötőig) bekerül a jövő évi
felújításba, akkor a közvetlen mellette lévő járdaszakasz is felújításra kerül.
Néhány helyen még akadálymentesíteni kell, ez az orvosi rendelő, valamint annak
környéke.
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Külterületi ingatlanok szennyvízcsatornázását terveztük, bár ez most lehet, hogy le
fog kerülni a napirendről. A község ivóvíz- és szennyvízelvezető rendszerének a
fejlesztése folyamatosan felújítási, korszerűsítési tervezés alatt áll.
A villamosítás, távbeszélő hálózat fejlesztés területén is történik majd előrelépés.
Vannak még olyan részek, ahol kell fejleszteni, folyamatosan egyeztetünk a
szolgáltatókkal. A Kiserdő utca és a Búzavirág utca összekötő szakaszának
közvilágítás terveire most kértem be az ajánlatokat. A jövő év folyamán, ősz felé
lehetséges a kivitelezés.
Még tervezzük a központi buszmegálló környezetbe illesztését. Konkrét elképzelés
még nincs, de mindenképpen szerepel a tervek között, 2020-ig szóló tervek között.
További
tervek
között
szerepel
még,
a
környezetvédelemmel,
településüzemeltetéssel, zöldfelület fejlesztéssel kapcsolatos feladatok.
Az oktatás, nevelés területén érintettem az óvoda fejlesztését, valamint az
önkormányzati épületek energetikai felújítását.
Szociális fejlesztések, az orvosi rendelő belső fejlesztése, korszerűsítése is szerepel a
gazdasági programban.
A közbiztonsági feladatok esetében a térfigyelő rendszer kiépítése szerepel a
tervekben, de nagyon keveset támogatott eddig a belügyminisztérium. Minden évben
írnak ki ilyen pályázatot, remélhetőleg egyszer sikeres lesz és akkor meg fog
valósulni.
2. A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)
Előadó: Tóth Gábor r. őrgy. őrsparancsnok
Fiskál János polgármester:
A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató és a határvadászok
toborzásával kapcsolatban átadom a szót Tóth Gábor r. őrnagy úrnak, a Zirci
Rendőrőrs parancsnokának.
Tóth Gábor r. őrnagy, a Zirci Rendőrőrs parancsnoka:
Köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket. Először tájékoztatót adnék a
határvadászok toborzásáról.
(Ez követően részletes tájékoztatót adott a határvadászok toborzásról és erre
vonatkozó közleményeket adott át.)
A település közrendjével, közbiztonságával kapcsolatban elmondanám, hogy a tavalyi
évben, főleg az év második felében abban a szerencsétlen helyzetben volt a
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Veszprém Megyei Rendőrkapitányság és ezen belül a Zirci Rendőrőrs, hogy
számtalan lakásbetörés volt Veszprémben, Veszprém környékén és ez begyűrűzött
egészen a Zirci Rendőrőrs illetékességi területére is. A tavalyi évben számtalan
besurranás volt a kapitányság egész területén. Volt egy olyan sorozat is, mely
Győrből indult és egészen Kádártáig ment a 82-es főút mindkét oldalán. Ez egészen
addig ment, amíg Láziban meg nem marcangolta az elkövetőt egy kutya. Onnantól
abbamaradt ez a besurranás sorozat, viszont az elkövetőt az ottani kollégáknak nem
sikerült elfogni.
A rendőrség arra törekedett, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét a közterületi
jelenléttel fokozza. Ennek érdekében a 19 megyére kiterjedő intézkedés keretében
Eplény település napi visszatérő ellenőrzés keretébe tartozott, hiszen a tavalyi évben
magasabb volt az elkövetett bűncselekmények száma, mint ami megszokott volt a
település vonatkozásában. A 19 megyés intézkedés az év elején véget ért és a
migrációs helyzetre való tekintettel mélységi ellenőrzést hajtottak végre, hajtanak
végre az év végéig.
A Veszprém Megyei Rendőr főkapitányság vezetése úgy döntött, hogy a 19 megyés
intézkedés mintájára, két-háromnaponta, vagy napi visszatérő jelleggel jelenik meg
egy-egy településen, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében.
Az állampolgárokkal történő kapcsolattartás érdekében törekedtünk arra, hogy a
korábbi célkitűzésnek megfelelően a helyi lakosok találkoznak a rendőrrel, aki szól
hozzájuk, elbeszélget velük. Ez arra is jó, hogy ebben az esetben nem az a kép alakul
ki az emberekben, hogy azért jönnek a településre a rendőrök, hogy jól
megbüntessenek mindenkit, hanem, hogy információt szerezzenek, és a problémákat
megpróbálják megoldani.
E mellett további cél volt a megelőzés, a rendőri jelenlét biztosítása azokon a
településeken, ahol a polgárőrséget is bevonták a közös szolgálatellátásokba. Ezt úgy
is végrehajtották, hogy jelentős számú elvezénylés volt a határmegerősítő szolgálatba.
Mindezek ellenére a település vonatkozásában a megelőző jelleget - amelyet tavaly
nem sikerült produkálni - azt idén sikeresen megvalósították. Tavalyi évben 27
bűncselekményt regisztráltak a mai napig. Ebből a 27 bűncselekményből 22 vagyon
elleni volt. Nemcsak belterületen, hanem külterületen is követtek el bűncselekményt.
A Nordica Síaréna vonzza a turistákat, de a bűncselekményt elkövető személyeket is.
A település napi visszatérő ellenőrzés alá esett, minden nap két alkalommal megjelent
egy kollégájuk itt. Az idei évre január 1-től a mai napig 6-ra tudták leszorítani a
regisztrált bűncselekmények számát a területen, amiből 4 vagyon elleni, 1 közlekedési
és 1 közbiztonsági. Azokat az intézkedéseket, amelyeket bevezettek azért, hogy ezt a
korábbi magasabb elkövetési számot tudják csökkenteni, meghozták a hozzáfűzött
reményeket. A háttérben végeztek nyomozásokat és azok is eredményre vezettek.
Több olyan vagyon elleni bűncselekményt, amit a tavalyi évben és az idei évben
eddig elkövettek, azoknak az elkövetőit sikerült beazonosítani és most már előzetes
letartóztatásban vannak.
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Lókúton volt egy templom és egy boltbetörés. Az elkövetőt korábban már kőrözték,
mert akkor már képbe került az Eplényben történt betörésekkel kapcsolatban.
Tudták viszont azt, hogy külföldön van, de amikor hazajött Lókút környékére, akkor
gyorsan betört a boltba és a templomba. Az elkövetés másnapján sikeresen elfogták,
és azóta 10 körüli betörést ismert el. Ebből kettőt Lókúton, a többit itt a településen
követte el. Azóta előzetes letartóztatásban van, folyamatosan zajlik a kihallgatása, a
beszerzett nyomok elemzése, így nem kizárt, hogy több más településen elkövetett
bűncselekménnyel is összefüggésbe hozható lesz majd.
A másik sikertörténet a múlt héten volt. Egy villanypásztort tulajdonítottak el, 24
órán belül képbe kerültek az elkövetők. Következő napon megtalálták az ellopott
tárgyat. Ezek az elkövetők szintén több más villanypásztor lopással kapcsolatba
hozhatók, korábban is követtek már el ilyen jellegű bűncselekményt.
A tavalyi évben valóban kicsit magasabb volt az elkövetett bűncselekmények száma,
főleg a vagyon elleni bűncselekmények száma emelkedett. Mindent megtettek
viszont annak érdekében, hogy fokozzák a településen a közterületi jelenlétet. Ennek
tükrében az intézkedések, amiket bevezettek meghozták a hozzá fűzött reményeket,
hiszen 27-ről 6-ra csökkent az elkövetett bűncselekmények száma.
Ezeket az adatokat meg is kell tartani és bízik benne, hogy azokkal a programokkal,
melyek országos szinten vagy helyi szinten elrendelésre kerülnek, ezeket a mutatókat
fent fogják tudni tartani.
A település vonatkozásában mindig kardinális kérdés szokott lenni a közlekedési
baleseteknek a száma. A polgármester úr elmondta, hogy lényegesen több baleset
történik, mint amennyit regisztrálnak. A rendőrség a sérüléses baleseteket regisztrálja,
azokban az esetekben, amikor megegyeznek, vagy nem történik rendőri intézkedés,
az a rendőrség olvasatában nem baleset, függetlenül attól, hogy megtörténik. Tavalyi
évben 6 baleset volt belterületen, 4 külterületen, ami sérüléses volt. Ebből is látszik,
hogy a csökkenés oka a fokozottabb rendőri jelenlét.
A 82-es főút kiemelt figyelmet élvez a rendőrségnél, főleg a hétvégi időszakokban.
Számos megelőző programot hirdettek meg erre a területre is. Motorosokkal közös
felvonulás volt a 82-es úton. Kollégák kísérték őket. Más megyéből érkező
kollégákkal hajtottak végre ellenőrzést. A szerpentinen a kapitányság most már
rendelkezik motorral, a motoros járőr szintén a 82-es úton teljesített szolgálatot.
Kritikus pont a település vonatkozásában, a Zirc felől érkezőknek az a kanyar
kombináció ahol az idén már hárman is elaludtak. Polgármester úrral, a
közútkezelővel a járási közbiztonsági egyeztető fórum közlekedési munkacsoport
vezetőjével voltunk már itt egyeztetni. A közútkezelő mindent megígért, ebből szinte
semmi nem valósult meg. Figyelmeztető táblákat ígértek, kanyarba kihelyezhető
figyelemfelhívó táblát, sajnos ebből nem lett semmi. Annyi van, hogy amikor a
szalagkorlátot valaki megrongálja, akkor azt hellyel-közzel időben rendbe rakják.
Fontosnak tartják, hogy a felső részre figyelemfelhívó táblákat vagy akár útburkolati
jeleket kellene elhelyezni, hogy még jobban felhívják a közlekedők figyelmét. Azzal,
hogy a 82-es főutat Gyulafirátóttól Eplényig újra aszfaltozták, még nem lett nagyobb
az út keresztmetszete. Talán annyiban jobb a helyzet, hogy az a kopott aszfaltréteg,
melyen az autók gumija már nem tapadt meg, az most kicserélésre került. Ezért is
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elengedhetetlen, hogy az eddigi rendőri jelenlétet továbbra is fenntartsák ezen az
útszakaszon. Ennek érdekében további ellenőrzéseket hajtanak végre. A
megelőzésen van a fő hangsúly.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, s ha van kérdés arra válaszolok.
Fiskál János polgármester:
Személy elleni bűncselekmény nem volt itt az elmúlt időszakban, amely fontos dolog.
Egyetlen észrevételem lenne a közlekedéssel kapcsolatban. A valós balesetek száma
nem az, amit a rendőrség nyilvántart, függetlenül attól, hogy csak vagyoni kár
történik és legtöbbször csak a magánszemélynek a vagyonában, bár a szalagkorlát
már közvagyon. Igazából a szerencse az, hogy a balesetkor, éppen ott, nem jár
gyalogos a járdán. A lakosság biztonságérzete ezen a szakaszon a balesetek miatt
romlik, amivel nem szabad játszani. Elég, ha egyszer egy ilyen elalvónál, vagy egy
ilyen rossz kanyarbevételnél, egy ártatlan járókelő megsérül.
Ahogy parancsnok úr is említette, nem itt megyei szinten születnek a döntések a
közlekedés fejlesztésével kapcsolatban. A centralizáció következménye, hogy
gyakorlatilag mindent Budapesten kell jóváhagyatni, engedélyeztetni. Ami előrelépés
volt a korábbiakhoz képest, hogy a szalagkorlátokat most viszonylag gyorsan
helyreállítják. Azon a részen mindenképpen közlekedésbiztonsági változtatások
kellenek. Ezért is kiemelten fontos lenne annak a szakasznak a felújítása. Amiben
már korábban a közútkezelő képviselőivel meg is állapodtunk, hogy sokkal jobban
fel kell hívni a figyelmet ennek a résznek a veszélyeire, sajnos nem történt meg.
Bízom benne, hogy jövőre is tervezik ennek a szakasznak a felújítását. Jó lenne, hogy
ha az Olaszfalu és Eplény közötti 4 km-es szakaszt felújítanák.
Nagyon köszönöm az őrsparancsnok úr tájékoztatását!
Átadom a szót, lehet kérdezni, várom a lakossági észrevételeket.
3. Lakossági észrevételek, vélemények
Pongrácz Attila:
Hallottam, hogy Kiserdő utcától az óvoda felé is akar az önkormányzat valamit
csinálni. Lenne ott egy vasúti megálló is?
Fiskál János polgármester:
Igen, gyalogos járdát szeretnénk kiépíteni. A MÁV Zrt.-vel kell egyeztetnem, mert
ott nem egyszerű az átkelés biztonságos megoldása.
A vasúti megálló nem ott lesz, hanem annak a helye az Enikő Panzió előtti rész, a két
buszmegálló között. Megálló lenne, nem vasútállomás, ott csak a le- és felszállás
idejére megállna a vonat. Örülnénk, ha megvalósulna, egyrészt a turisták
szempontjából, másrészt az eplényi lakosok miatt is. Életveszélyes a falu
megközelítése a szalagkorlát mellett a 82-es főúton, a vasútállomásról. A Cuha-völgyi
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Bakonyvasút Szövetségnek november 5-én lesz egy megmozdulása. A GySEV
villamosítás miatt most ad el 5047-es Jenbacher motorkocsikat, de a MÁV ZRt. úgy
tudjuk, nem tervez venni belőlük, pedig ezek a mostani vonatoknál sokkal
korszerűbbek. Lesz egy bemutató, egy motoros vonat. Sajtótájékoztató lesz Zircen és
Veszprémben is, Eplényben pedig a vonat kb. 10 percre meg fog állni a tervezett
megállóhelyen.
Sziliné Béres Andrea:
Probléma van a vaddisznókkal. Bejárnak a kertekbe.
Fiskál János polgármester:
Ismerem a problémát. Vadkár bejelentés az egyetlen, amit tudok javasolni. A vadkár
bejelentést írásban, akkor is érdemes megtenni, ha látszólag nem is lesz eredménye,
de akkor ügyként már nyoma lesz. Ha elég nagyszámúak ezek a bejelentések, akkor
nem lehet megtenni, hogy az állampolgárnak ezt a panaszát az asztal alá söpörjék. Ez
most már nem a jegyző hatáskörében van. A vadgazdálkodó felé kell a kárigényt
megtenni
Pongrácz József:
Síszezonban nehéz hazajutnom, mert az utca, ahol lakom szűkös és ráadásul
rengeteg autó ott parkol, autóval nem lehet bekanyarodni.
Fiskál János polgármester:
Jogos a panasz, amit tudunk is. Próbálunk mindent megtenni, de közlekedési
hatósági jogköröm nincs. Ott nem tudunk plusz parkolót kialakítani. A várakozni
tilos tábla viszont ki van téve, így közlekedési szabályszegést követ el, aki ennek
ellenére elzárja a szabadközlekedést a Gyöngyvirág utca felé. De tudom, sajnos ez
sem oldja meg a problémát. Vannak sajnos olyan emberek, akik nem vesznek
tudomást a közlekedési szabályokról. Egy lehetőség van, rendőrt kell hívni vagy fel
kell jelenteni a szabálysértőt.
Varga Géza:
A kéménysepréssel kapcsolatban kérek információt, mert a kéményseprők nem
végezték el a munkát, arra hivatkozva, hogy vállalkozás van bejelentve az ingatlanra.
A kéményseprő elmondása szerint, ilyen esetekben plusz szolgáltatási díjért
Budapestről jönnek majd ki.
Fiskál János polgármester:
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A kéményseprést a katasztrófavédelemhez került át a korábbi szolgáltatóktól,
egyelőre az önkormányzatnak sincsen pontos információja, tapasztalata az új
helyzetről. Ez az információ az egyéni vállalkozások kéményseprésével kapcsolatban
számomra is új és megdöbbentő.
Azt tudom ígérni, hogy tájékoztatót kérek a katasztrófavédelemtől, amelyet minden
ingatlanra el fogunk rövid időn belül juttatni.
Tájékozatom még a jelenlévőket, hogy üdvözlő táblák kerülnek ki majd a településen.
A 82-es Vendéglőnél egy hóágyú lesz, a temető bejáratánál pedig egy libegő lesz majd
a tájékozató oszlopon. Ezeken lesz egy településüdvözlő is, és talán így jobban
felhívja a figyelmet a településre és hogy, merre kell majd menni a sípályához.
Látványos lesz, remélem mindenkinek tetszeni fog. Ami idén, az időjárástól függően,
terv szerint még meglesz, az a 82-es Vendéglő melletti üdvözlő tábla.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így közmeghallgatást 19:18 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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