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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2012. október 25-én 17,45 órai kezdettel  

 

tartott üléséről



A képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény IKSZT - terem 

 

 

Jelen vannak: Fiskál János polgármester 

Czigler Zoltán alpolgármester 

Fiskál József képviselő 

Majer Ferenc képviselő 

 

 

- távolmaradását előre jelezte: Bogár Tamás képviselő 

 

 

- meghívott: Sümegi Attila aljegyző 

  Hajba Zsolt Zirci Rendőrőrs parancsnoka 

  Takács Tímea IKSZT programszervező 

  Nagyné Fáró Katalin Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ  

               megbízott vezetője 

  Petrovics Ilona védőnő 

  Makó Istvánné szociális gondozó 

  Dreissiger Gábor Eplényi Gyermekekért Alapítvány képviselője 

  Puskás Miklós helyi egyházközség képviselője 

   

 

 

Fiskál János polgármester köszönti az 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 az ülés napirendjére, majd indítványozza, hogy „Egyéb 

ügyek” keretében az alábbi napirendi pontot vitassák meg: 

- KEOP – megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos pályázatok előkészítése 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

76/2012.(X.25.) határozata 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 

elfogadja: 

1./  A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása 

      Előadó: Sümegi Attila aljegyző 
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2./ A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 23/2011.(XII.22.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

        Előadó: Sümegi Attila aljegyző 

 

3./ Döntés pályázaton való részvételről 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 

4./  Beszámoló az IKSZT működésének eddigi tapasztalatairól 

       Előadó: Takács Tímea IKSZT programszervező 

 

5./  A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató 

       Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok 

 

6./  Egyéb, döntést igénylő ügyek 

       a/ KEOP – megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos pályázatok előkészítése 

 

 
 

 

Fiskál János polgármester a meghívottakra tekintettel javasolja, hogy elsőként tárgyalják az 

5./ napirendi pontot. 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a 

javaslatot. 

 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

5./  A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató 

 

       Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok 
 

 

Hajba Zsolt őrsparancsnok elmondja, miszerint a belügyminiszter meghatározott a rendőrség 

számára egy 32 pontos feladattervet, melynek egyik pontja, hogy fel kell venni a kapcsolatot 

valamennyi önkormányzattal. Úgy gondolja, a kapcsolat eddig is létezett és működött, 

azonban elvárás, hogy a társadalom minél szélesebb körét vonják be ezekbe a fórumokba. 

Ezért kérték, hogy ne csak a képviselő-testület tagjai, hanem mindazon szervezetek, akik jelen 

vannak egy település életében, legyenek itt és szerezzenek tudomást a feladattervről. 

Ugyanakkor, ha felmerül bármilyen kérdés, probléma, vagy olyan jellegű dolog, amely a 

rendőrségre tartozik, akkor e fórumok lehetőséget nyújtanak azok megvitatására.  

Hangsúlyozza, e feladatterv lényege, hogy minél szélesebb körben vonjanak be társadalmi, 

civil és egyéb szervezeteket, közösségeket a munkájuk segítésébe.  

Kifejti, nagyon sok olyan jellegű bűncselekmény van, amelyek elsődleges áldozata az idősebb 

korosztályhoz köthető. Ilyenek például az úgynevezett trükkös lopások, amikor az elkövetők 

valamilyen ürüggyel beférkőznek idős emberek otthonába, s valamilyen történetet kitalálva 

károsítják meg őket. Számára öröm, hogy egyre több fiatal jár a templomba, de azért még 

mindig a templomba járók zömét az idősebb korosztály teszi ki. Felveti, akár egy-egy 

szertartás keretében is el lehet mondatni, hogy sajnos azt a világot élik, amikor 
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bizalmatlannak kell lenni egymás iránt – a legrégebbi ismerőssel szemben szintén -, mert a 

bűnelkövetők nem tisztelnek semmit és senkit.  

Kitér arra, hogy vannak tipikusan olyan bűncselekmények, amivel általában a fiatalabb 

korosztályt és a gyerekeket találják meg, s ez a droghoz köthető. Zircen és térségében is van 

drog, s talán még abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy az igazán nehéz drogok még 

nem terjedtek el. Természetesen megpróbálnak ellene minél hatékonyabban fellépni, s ebben 

nagy segítséget jelent az iskola, mert ez az a közeg – a szülői kört leszámítva -, ahol a 

gyerekek közösségben vannak. Tehát, ezen intézményekben tanárok, védőnők, egyéb 

szociális tevékenységet ellátók vannak, akiknek rálátása van a gyerekekre, és segíteni tudják a 

rendőrség munkáját információkkal, adatokkal.  

Az Internettel kapcsolatos bűncselekményeket illetően elmondja, hogy területükön három 

esetben indult nyomozás, ugyanis az egyik közösségi oldalra olyan fényképek kerültek fel, 

ami eléggé kompromittáló, majd ezeket leszedték és feltették az egyik pedofil oldalra. Nem 

beszélve a személyes adatokról, amikkel később bárki visszaélhet. Úgy véli, egy 

osztályfőnöki óra keretében vagy egy kötetlen program során e veszélyekre fel kell hívni a 

fiatalok figyelmét.  

Utal arra, hogy a rendőrség elindított különböző programokat - iskolarendőre, szuperbringa 

program -, melyek közlekedésbiztonsági előadásokból állnak. Példaként említi, hogy a zirci 

általános iskolában folyamatosan folynak az előadások.  

Munkájuk során azt tapasztalják, hogy az állampolgárok közömbösek, nem szívesen 

tanúskodnak, s ezért sok olyan információ elveszik, ami egy nyomozásnál fontos lehet. Azt 

kellene tudatosítani az emberekben, hogy ma esetleg csak tanúja egy bűncselekménynek, de 

holnap már áldozata lehet. Megjegyzi, ma már a büntetőeljárás során lehetőség van arra, hogy 

a tanú kérheti a nevének, az adatainak zártan kezelését. Ugyancsak lehetőség van arra, hogy a 

rendőrség információt vásároljon. Ez azt jelenti, ha valakinek bűncselekményről van 

tudomása, s ezt hajlandó – szintén az adatainak zártan kezelésével – a rendőrség részére 

elmondani, majd az által adott információ alapján sikerül a gyanúsítottat elfogni, akkor 

díjazásban részesülhet. Ez átlagban 30-50.000,- Ft, de nyilván az összeg nagysága a 

bűncselekmény súlyához igazodik.  

Miután a településen nincs polgárőrség, ezért javasolja, hogy vegyék fontolóra és 

gondolkodjanak el a létrehozásán, ugyanis, ahol működik polgárőrség, ott jelentősen javult a 

közbiztonság. A finanszírozási lehetőségei viszonylag szélesek, mivel sok pályázat került 

kiírásra.  

A feladatterv kitér a multikulturális környezetben élő állampolgárokkal kapcsolatos rendőri 

intézkedésekre is. Úgy gondolja, Zirc és térsége ebből a szempontból nem problémás, az itt 

élők beilleszkedtek, tisztességesen dolgoznak, abszolút nem jellemzők az általuk elkövetett 

bűncselekmények. Átutazó bűnözőként többször vonták őket eljárás alá, de itt nem jellemző.  

A különböző házaló tevékenységekkel – vasgyűjtéssel – kapcsolatban tudni kell, hogy az e 

tevékenységet folytatók jelentős része a multikulturális környezetben lévő állampolgárok 

közül kerül ki. Ahhoz, hogy vasat gyűjtsenek, többek között hulladékkezelői engedéllyel kell 

rendelkezniük. A településen észlelt vasgyűjtést be lehet jelenteni a rendőrségen, így ők a 

helyszínre mennek, és intézkedni tudnak. Tapasztalták, hogy a vasgyűjtéseket követő 

napokban, hetekben megnövekedett a besurranások, a trükkös lopások és egyéb ilyen jellegű 

bűncselekmények száma. Tudni kell, hogy e családok viszonylag elég népesek, míg egy 

részük vasat gyűjt, másik részük más módon szerzi be a betevőre a pénzt. Tehát, az által, hogy 

házalnak, vasat gyűjtenek, kifigyelik azokat az idős embereket, akik egyedül élnek, nagyon 

idősek, ahova be lehet menni, majd a család másik része a következő napokban, hetekben akár 

trükkös, akár besurranó módszerrel megkárosítja ezeket az embereket.  

Felhívja a figyelmet arra, hogy a házaló tevékenységet vállalkozóként lehet folytatni, amit a 

működési engedélyének tartalmaznia kell. A házaló árusítás jellegétől függően adott esetben 
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az önkormányzattól közterület-foglalási vagy más egyéb engedélyt kell kérni, illetve az áru 

származását, minőségét igazolnia kell.  

Fiskál János polgármester megjegyzi, hogy a polgárőrség megalakítására többször tettek 

kísérletet, azonban az önálló, bejegyzett szervezetként való működéshez szükséges létszám 

nem jött össze. Ennek oka talán az lehet, hogy a településen még nem történt olyan 

bűncselekmény, ami erre motiválta volna az embereket.  

Valóban nagyon fontos az emberek ébersége, a másokra való odafigyelése, mertha ez jól 

működik, és adott esetben információt szolgáltatnak, akkor megelőzhető a baj.  

 

Hajba Zsolt őrsparancsnok említi, ha felmerül ilyen igény, akkor abban is partnerek, hogy 

tájékoztatást adnak a polgárőrség megalakításának feltételeiről. Hozzáteszi, a polgárőrség 

tagjainak nem feltétlen kell naponta járőrözni, elég, ha egy-egy nagyobb rendezvény 

alkalmával jelen vannak. Hangsúlyozza, a pályázati lehetőségek sem elhanyagolható 

szempontok a megalakítást illetően.  

 

Fiskál János polgármester szerint nem az adminisztráción múlik a dolog, de kell minimum 10 

olyan aktív személy, aki adott esetben szerepet is vállal.  

 

Hajba Zsolt őrsparancsnok kiemeli, hogy a feladatterv nagy hangsúlyt fektet a körzeti 

megbízottakra, mivel a társadalmi diffúziót erősíteni kell.  

A feladatterv többek között azt is meghatározta, hogy fokozni kell a közterületi jelenlétet, a 

gyalogos szolgálatot erősíteni és növelni kell, a szórakozóhelyek térségét kell fokozott 

figyelem alá vonni.  

Utal arra, hogy minden évben fel kell mérniük a 70 év feletti lakosság arányát, ami a körzeti 

megbízott számára jelent segítséget.    

 

Fiskál János polgármester jelzi, hogy a szociális gondozó naponta látogatja elsősorban az 

egyedül élő, idős embereket.  

 

Hajba Zsolt őrsparancsnok elmondja, hogy vannak olyan esetek, amikor a jegyzőnek 

kötelessége intézkedni. Példaként említi azt, amikor elhalálozik egy idős ember, de nincs 

hozzátartozója, és az ingatlant le kell zárni. Ez nem a rendőrség feladata, a jegyzőnek kell 

erről intézkednie. A külterületen lerakott hulladék – ami adott település közigazgatási 

területéhez tartozik - elszállíttatása szintén a jegyző feladata.  

 

 

Kérdés 

 

Puskás Miklós helyi egyházközség képviselője kérdezi, az Interneten található pedofil 

oldalakat a rendőrség miért nem tiltatja le? 

 

Hajba Zsolt őrsparancsnok válasza, hogy e szervereket nem Magyarországról üzemeltetik. 

Ezek kb. egy hónapig működnek, majd változtatnak az elnevezésükön, és új címen futnak 

tovább. 

Kitér arra, hogy az utóbbi időben egyre több bűncselekményt követnek el bankkártya kódok 

leolvasásával és felhasználásával. A telefonon történő bűncselekmények veszélyeire is 

felhívja a figyelmet.  

 

Petrovics Ilona védőnő elmondja, hogy a munkahelyén rendszeresen jelennek meg alkalmi 

árusok, akik különböző termékeket kínálnak megvételre. Kérdezi, ez legális lehet? 
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Hajba Zsolt őrsparancsnok célszerűnek tartaná, ha jelentenék a rendőrségen, majd a 

helyszínre érkező rendőr esetleg intézkedik az adott személlyel szemben.  

 

Petrovics Ilona védőnő kérdezi, hogy mit lehet tenni abban az esetben, amikor csörög a 

telefon, és senki sem szól bele?   

 

Hajba Zsolt őrsparancsnok válasza szerint előfordult olyan eset, amikor hívás listát kértek 

hasonló eset miatt, s kiderült, hogy a telefonautomata hibásodott meg.  

 

Nagyné Fáró Katalin megbízott intézményvezető említi, volt olyan időszak, amikor az 

intézményt hetente, de volt, hogy naponta hívták fel adategyeztetés céljából, s ajánlották az 

Interneten történő megjelentetést. Az egyik ilyen telefonos megkeresés után kaptak egy 

számlát, amihez mellékeltek egy tájékoztatót, melyben leírták, hogy telefonon megrendelte az 

egyik Internetes oldalon történő megjelentetést adott összegű havi előfizetési díjjal.  

Kérdezi, ezek ellen lehet valamit tenni? 

 

Hajba Zsolt őrsparancsnok válasza szerint miután nem volt szakszerű a vásárló tájékoztatása, 

ezért az adott szerződés nem jött létre, s az nem kötelező érvényű. 

A külföldi munkavállalással kapcsolatos megtévesztő hirdetésekre hívja fel a figyelmet, s 

tanácsolja, hogy csak hivatalos munkaközvetítőn keresztül keressen mindenki munkát.   

 

Takács Tímea programszervező felveti a fiatalok alkoholfogyasztásának problémáját.  

 

Hajba Zsolt őrsparancsnok elmondja, annak idején Zirc város vonatkozásában felmerült, hogy 

a Rákóczi téren tömörülnek a fiatalok, akik alkoholt fogyasztanak. A jogszabályi 

felhatalmazás alapján a zirci önkormányzat rendeletet alkotott, melyben megtiltotta a 

közterületen történő alkoholfogyasztást. E rendeletre hivatkozva tudtak a fiatalok ellen 

eljárást kezdeményezni. Az új szabálysértési törvény alapján lenne mód arra, hogy eljárjanak, 

de törvény vagy kormányrendelet felhatalmazásának feltételéhez köti, ugyanakkor 

kifelejtették belőle az önkormányzati rendeletet. Felsőbb fórumokon ezt a problémát már 

jelezték. 

 

Takács Tímea programszervező kérdezi, ha módosítják a törvényt, akkor mi alapján tud a 

rendőrség eljárni? 

 

Hajba Zsolt őrsparancsnok válasza, hogy bejelentést kell tenni a rendőrségre, majd a kiérkező 

rendőr intézkedik a szeszesitalt fogyasztó fiatalokkal szemben.  

  

Fiskál János polgármester kérdezi, szankcionálható, ha egy rendezvény alkalmával kiskorút 

kiszolgálnak alkohollal? 

 

Hajba Zsolt őrsparancsnok válasza, hogy szankcionálható.  

 

Fiskál János polgármester érdeklődik az iskolán belüli bántalmazással kapcsolatban. 

 

Hajba Zsolt őrsparancsnok elmondja, hogy 2013. július 1-jétől lép hatályba az új Bűntető 

törvénykönyv, amely a büntethetőségi korhatárt a jelenlegi 14 évről 12 évre csökkenti. 
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Így már nagyobb eséllyel tudnak fellépni a gyermekkorú elkövetőkkel szemben. Ma még 

jogilag nem tudnak mit tenni, mert a 14 év alatti életkor büntethetőséget kizáró ok.  

A kérdést illetően megjegyzi, hogy a gyermekek egymás közötti bántalmazása esetén nem 

tudnak mit tenni. Viszont van olyan szituáció, amikor a szülők bántalmazzák a gyereket, s 

erre utaló nyomok vannak. Annak ellenére, hogy nagyon sok szervezet létezik, melyek a 

gyermekek védelmét szolgálják, volt olyan eset, amikor a rendőrségnek kellett határozni a 

gyermekek családból való kivételéről. Ezért van jelentős szerepe a védőnőnek, a családsegítő 

intézménynek, az osztályfőnöknek, mert ha külsőleg nem is látszik semmi, de megváltozik a 

gyermek viselkedése, zárkózottabb, feszültebb lesz.  

 

 

Ezt követően Fiskál János polgármester rövid szünetet rendel el. 

 

 

Szünet után 

 

 
 

1./  A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

      Előadó: Sümegi Attila aljegyző 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet 

alkot: 

 

20/2012.(X.26.) önkormányzati rendelet 

 

a talajterhelési díjról 

 

 

 

2./ A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 23/2011.(XII.22.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 

        Előadó: Sümegi Attila aljegyző 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

77/2012.(X.25.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés mellékleteként 

csatolt, a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 23/2011.(XII.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetben foglaltakkal és utasítja az 

aljegyzőt, hogy a rendelettervezetet előzetes véleményezésre küldje meg a 

jogszabályokban foglalt szervek részére. 

2./ A képviselő-testület utasítja továbbá az aljegyzőt, hogy a rendelettervezetet a vélemények 

megérkezését követő, soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő elfogadásra.  

 

Felelős: Sümegi Attila aljegyző 

Határidő: 1./ pont esetében: 2012. október 31. 

                2./ pont esetében: folyamatos 

 

 

 

3./ Döntés pályázaton való részvételről 

 

 Előadó: Fiskál János polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

78/2012.(X.25.) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az EMVA: a 

falumegújításra- és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-

től igénybe vehető támogatásokról szóló 102/2012.(X.1.) VM rendelet szerint – „Eplényi 

temető és ravatalozó felújítása, bővítése” projekt címmel – pályázatot nyújt be az Eplény 

0219 hrsz-ú, temető megnevezésű ingatlanon lévő ravatalozó és kerítés felújítására, 

bővítésére, valamint a temetőn belül, a bejárattól a ravatalozóig vezető út térburkolására. 

2./  A ÉNGY 2012. 2. normáinak felhasználásával készült költségvetés alapján a beruházás 

tervezett összege 16.259.075,- Ft + Áfa. Az egyéb költségekre, a nettó beruházási összeg 

12 %-áig, azaz 1.951.000,- Ft-ra lehet támogatást igényelni. A pályázat támogatási 

intenzitása nettó 100 %. 

 A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást sikeres pályázat esetén 

megvalósítja és az ahhoz szükséges saját forrást a megvalósítás évében – tervek szerint 

2013-ban – a költségvetési rendeletében biztosítja. 

3./ A képviselő-testület - a már korábban megkötött megállapodás alapján - megbízza a 

Goodwill Consulting Kft-t (1162 Budapest, Timur utca 74.) a pályázat összeállításával. 
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4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a sikeres pályázat benyújtásához 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ pont esetében: 2012. november 15. 

                2./ és 4./ pont esetében: folyamatos 

                3./ pont esetében: azonnal 

 

 

 

4./  Beszámoló az IKSZT működésének eddigi tapasztalatairól 

 

       Előadó: Takács Tímea IKSZT programszervező 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az IKSZT 

működésének eddigi tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

 

6./  Egyéb, döntést igénylő ügyek 

       a/ KEOP – megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos pályázatok előkészítése 
 

 

 

Fiskál János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy rövidesen kiírásra 

kerülnek a KEOP megújuló energiaforrásokkal – napelemek, napkollektorok – kapcsolatos 

pályázati lehetőségei. Arra kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy e pályázat 

előkészítéseként egyelőre az intézményekre szakmai felmérést készíttethessen. Az óvoda 

épületén a napkollektor – napelem kombináció is szóba jöhet. Az elektromos áram 

megtakarítással kapcsolatban a napelem mindenhol szóba jöhet, azonban kérdés, hogy 

gazdaságos-e. Megjegyzi, hogy szintén 100 %-os támogatottságú pályázatokról van szó.  
 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 

hoz: 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

79/2012.(X.25.) határozata 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a KEOP-

4.2.0 és a KEOP-5.2.0 pályázatokon való részvétel előkészítésével kapcsolatos intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 
 

Fiskál János polgármester az ülést 19 óra 30 perckor berekeszti. 

 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fiskál János                                              Sümegi Attila 

                                     polgármester                                                  aljegyző                
 


