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Fiskál János polgármester köszönti a közmeghallgatás résztvevőit. Megállapítja, hogy az 5 fős 

képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van - az ülés határozatképes -, majd megnyitja a 

közmeghallgatást.  

 

A meghívó szerint javaslatot tesz a közmeghallgatás napirendjére.  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

83/2012.(XI.29.) határozata 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak 

szerint elfogadja: 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, valamint a 2013. évi várható 

változásokról 

      Előadó: Fiskál János polgármester  

 

2./ Lakossági észrevételek, vélemények 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, valamint a 2013. évi várható 

változásokról 

 

      Előadó: Fiskál János polgármester  
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Fiskál János polgármester elmondja, hogy 2011. évben 30.167.000,- Ft saját bevétele volt az 

önkormányzatnak, amely bérleti díjakból, intézményi juttatásokból és jelentős részben a helyi 

adóból tevődött ki. Ebből a helyi adó összesen 9.791.000,- Ft volt, aminek legjelentősebb 

tétele 7.253.000,- Ft összegben az iparűzési adó. A korábbi éveket tekintve érezhető a 

visszaesés, ugyanis a 2010. évihez képest közel 3 millió forinttal csökkent az iparűzési adó 

bevétele. Említi, hogy hosszú évek óta a helyi adók mértéke nem változott a településen, s 

amennyiben az önkormányzatot nem kényszeríti semmi annak emelésére, akkor 2013. évre 

sem tervezik az adómérték emelését. A telekadó 658.000,- Ft, a kommunális adó 1.698.000,- 

Ft volt. Az idegenforgalmi adóból – nyilván a sípályának köszönhetően – 182.000,- Ft bevétel 

folyt be. Átengedett, megosztott bevételek között szerepel a 15.935.000,- Ft, amit a település 

személyi jövedelemadó képessége alapján az állam visszaoszt, illetve az iparűzési alaphoz 

viszonyítottan kiegészítő támogatásban részesültek 8.704.000,- Ft összegben. Az igaz, hogy a 

gépjármű adó teljes egészében helyben maradt, de ettől függetlenül állami bevétel, s ez jövőre 

változni fog, mert 60 %-át elviszi az állam. E tekintetben is visszaesés mutatkozott, ami 

részben nem a kivetést tükrözi, hanem az adó-befizetési morál romlását. Az átvett 

pénzeszközök között szereplő 94.792.000,- Ft elsősorban az önkormányzat pályázataihoz 

elnyert támogatások tárgyévi lehívását jelenti. Ebből az egyik legjelentősebb tétel a vízbázis-

diagnosztikai, illetve a kultúrház felújítás pályázati támogatás. Az állami normatív 

hozzájárulásokból 10.861.000,- Ft a 2011. évi bevétel, melynek legnagyobb részét az óvodai 

feladatellátás jelenti. Az önkormányzatnak előző évben 20.941.000,- Ft működési célú hitele 

volt, melynek egy része pályázati támogatást megelőlegező hitel. A felhalmozási kiadások az 

intézményi beruházásokhoz kapcsolódtak, ennek összege 67 millió forint. Az 

önkormányzatnak összességében ténylegesen 172.561.000,- Ft kiadása merült fel, a bevétele 

pedig 172.696.000,- Ft.  

Kitér arra, hogy a 2012. évi jelenleg hatályos bevételi előirányzat 82.935.000,- Ft és a mérleg 

főösszeg kiadási oldalon szintén ennyi. Erre az évre koncepció szintjén a telekértékesítések 

függvényében tervezték a ravatalozó és az utak felújítását. Miután az ingatlanpiac jelen 

pillanatban jelentős mértékben pang, ezért messze nem olyan ütemben történnek az 

értékesítések, mint három éve. Ettől függetlenül a vagyon megvan, a telkek és a bolt melletti 

ingatlanok forgalomképesek, bármikor értékesíthetők. Mai áron ezek megközelítőleg 150 

millió forintos, teljesen tehermentes vagyont jelentenek az önkormányzat számára.  

Az önkormányzatnak fejlesztési hitele ebben az évben nem volt. A felmerült hitel szintén 

pályázatok támogatásához került felhasználásra. Ilyen volt például az „Eplényi Vigasságok”, 

melyhez az önkormányzat LEADER támogatást nyert el. Ennek 1.644.000,- Ft-os volt a 

hitele, s ugyanennyit kaptak vissza támogatásból. Az önkormányzat 9 millió forintos likvid 

hitelkerettel rendelkezik, de ez a jövőben megszűnik, ugyanis jelentősen változtak a 

hitelfelvételi lehetőségek. Miután nem egyenletes az állami finanszírozás, ezért a likviditás 

fenntartásához 2011. és 2012. évben erre szükség volt.  Ez évben komolyabb beruházást nem 

hajtottak végre, viszont az előző években a település nagyságát meghaladó mértékű 

beruházások valósultak meg.  

Jelzi, hogy a LEADER pályázati kiírásra pályázatot nyújtottak be a ravatalozó felújítására, 

amely nettó 100 %-os támogatottságú. Tehát, az Áfa részt kell az önkormányzat 

költségvetéséből biztosítani. A benyújtott támogatási igény 18,2 millió forint, kb. bruttó 23 

millió forint összegű lesz a beruházás.  

Tájékoztatása szerint 2013. január 1-jétől Eplény község a Veszprémi járáshoz fog tartozni. A 

járásváltás elsődleges indoka, hogy a zirci kistérség nagyon széthúzó, amiből elég lett. A 

képviselő-testület a kezdeményezésnél figyelembe vette azt, hogy az eplényi lakosok döntő 

többsége Veszprémben vagy annak irányában vállal munkát, az általános és középiskolások, 

valamint a felsőoktatásban tanulók jelentős része veszprémi oktatási intézményekbe jár.  
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Úgy véli, kevés ember számára jelent többletutazást, ha a jövőben Veszprémbe kell járni 

ügyintézés céljából. Változás lesz abban, hogy több mindent lehet helyben elintézni. Tehát, 

Eplény Községi Önkormányzat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával hoz létre 

közös önkormányzati hivatalt. Konkrét időpontot még nem tud, mert vagy 2013. január 1-

jével vagy 2013. március 1-jével áll fel az új hivatal, amihez csatlakozik még Tótvázsony és 

Hidegkút Községek Körjegyzősége.  

Kifejti, hogy a járásváltással kapcsolatban nem lett volna kötelező a kistérségi társulásból való 

kilépés. Azonban elsősorban a szociális étkeztetés tekintetében kialakult viták miatt a 

képviselő-testület a váltás mellett döntött, ezért a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásához 

csatlakoznak, így a szociális feladatellátás is ott fog történni. Ez három területet érint: a 

védőnői ellátást, a háziorvosi ügyeletet és a szociális étkeztetést. A többi feladatellátást 

illetően szintén a veszprémi kistérségi társuláshoz csatlakoztak, viszont aktív ellátott a 

településen az elmúlt évek alatt sem volt.  

 

 

 

2./ Lakossági észrevételek, vélemények 

 

 

Pongrácz József eplényi lakos kérdezi, hogy a falu végén elhúzódó fekete cső mi célt szolgál? 

 

Fiskál János polgármester válasza, hogy egy ideiglenes ivóvíz-vezeték, mivel a karsztkút 

tisztítását végzik, és a kiszivattyúzott vizet a sípályához szállítják. Elmondja, hogy a 

mélyfúrású kút elszennyeződött, így elkezdték a tisztítását, de miután a sípályának vízre van 

szüksége, ezért térítés ellenében azt odaszállítják. A mintavétel folyamatos, s egyre jobb a víz 

minősége. Említi, hogy egy hatalmas lencse húzódik a 82-es út és a vasút között, aminek 

Olaszfalu-Lókút irányában van egy vetődése, s a nagyobb esőzések során ezen keresztül 

elszennyeződött. Valószínűleg e lencsének van egy járata, ami közvetlenül kapcsolatban van a 

kúttal, így a szennyeződés 48 órán belül megjelent. Ez nagyon rövid idő, mert a felszíni 

vizeknek 40-50 év múlva lenne szabad megjelenni a karsztban. Lehetséges, hogy a járatot be 

is mosta a víz. Lehet, hogy 50-100 évig a kútnak nem lesz további szennyeződése, de esetleg 

egy nagyobb esőzésnél újra kell tisztítani. Ebben az esetben viszont a végleges megoldás egy 

másik helyen történő fúrás. Jelen pillanatban ez kifejezetten jó a falunak, s reméli, hogy a 

karszt kutat teljesen rendbe tudják tenni és használható lesz. 

 

Bodó Attila eplényi lakos érdeklődik, ha a Veszprémi járáshoz tartoznak, akkor a személyes 

okmányokat is Veszprémben kell intézni? 

 

Fiskál János polgármester válasza, hogy az okmányirodák a járási hivatalokhoz kerülnek, s 

így a veszprémi okmányirodában kell majd intézni.  

 

Bodó Attila eplényi lakos kérdezi, ha nem válik be, akkor vissza lehet jönni a zirci járáshoz? 

 

Fiskál János polgármester szerint mindenki optimistán nézzen előre, ugyanis teljesen 

mindegy, hogy a járási ügyintézés hol történik. A települést közvetlenül az önkormányzati 

ügyintézés érinti. Arra nem tud válaszolni, hogy a járási hivatalok beválnak-e vagy sem. Az 

biztos, hogy más lesz, ugyanakkor reméli, lesznek pozitív hatásai. Nyilván bizonyos 

dolgokban lesznek hátrányai, de összességében tekintve előnyösebb lesz.  
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Szilárd Mihály eplényi lakos kérdezi, új lesz a jegyző is? 

 

Fiskál János polgármester válasza, hogy a jövőben Veszprém város jegyzője látja el a 

feladatokat. Tudomása szerint Zirc város mostani jegyzője a zirci járási hivatalhoz kerül.  

 

Pongrácz József eplényi lakos kérdése a háziorvosi szolgálatra vonatkozik. 

 

Fiskál János polgármester válasza szerint a háziorvosi szolgálatot a változások nem érintik.  

 

Bodó Attila eplényi lakos érdeklődik, hogy a vasúti megállóval kapcsolatban van-e 

előrelépés?  

 

Fiskál János polgármester elmondja, hogy nincs előrelépés. Az elkészített költségbecslés 

szerint a beruházás értéke 50-60 millió forint lenne.  

 

Szilárd Mihály eplényi lakos utal arra, hogy több településen lassító szigeteket alakítottak ki. 

Kérdezi, Eplényben még mindig nem lehet megvalósítani? 

 

Fiskál János polgármester már többször szorgalmazta, s annyit elért, hogy kihelyezték a 

sebességkijelző táblát. Kérte a közútkezelőtől, hogy legalább a téli időszakra a temető 

kereszteződésébe tegyenek ki egy sebességkorlátozó táblát.  

 

Pisztel Miklós eplényi lakos megköszöni az önkormányzat Eplényi Komédiás Egylet 

LEADER pályázatához nyújtott segítségét. Felhívja a figyelmet arra, hogy a település 

központjában életveszélyes átkelni a 82-es úton. Megítélése szerint előbb-utóbb probléma 

lesz, mert a gépkocsivezetők nem lassítanak, s némelyik még a lakott területen megengedett 

maximális sebességet sem tartja be. Úgy gondolja, erre valamilyen megoldást kellene találni.  

 

Fiskál János polgármester véleménye szerint a gyalogátkelő semmilyen fizikai védelmet nem 

biztosít az átkeléshez. Úgy gondolja, ha a központban gyalogátkelő lenne, akkor előbb 

történne baleset, mert az emberek figyelmetlenebbek lennének. Említi, hogy nagyon sok az 

ilyen jellegű baleset, s talán sokkal rosszabbat tennének vele. Az egyetlen megoldás az 

elkerülő út lesz, mert lényegesen lecsökkenti az átmenő forgalmat.   

Az tény, hogy a felvetés jogos, de aggályai vannak a gyalogátkelővel kapcsolatban.  

 

 

 

Fiskál János polgármester a közmeghallgatást 18 óra 50 perckor berekeszti. 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

 

                                     Fiskál János                                              Sümegi Attila 

                                     polgármester                                                  aljegyző                


