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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/14-9/2022 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
október 26-án 18:00 órai kezdettel megtartott 
közmeghallgatásáról. 

 
 
Az ülés helye: Kultúrház 
 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Magyar János képviselő 
   Szilárd Zoltán képviselő 
    
 
Jelen van továbbá:  
 
dr. Dénes Zsuzsanna  irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
Haizler Mihályné   jegyzőkönyvvezető  
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntötte a közmeghallgatás résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 
fős képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, Bogár Tamás előre jelezte távollétét, 
az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
 
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 
49/2022. (X. 26.) határozata    

  
A 2022. október 26-i közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 
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NAPIRENDI JAVASLAT: 
 
1. Tájékoztató a 2021. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2022. évi 

gazdálkodásáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

  
2. A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató 

Előadó: Róka Attila r. alezredes 
 
3. Lakossági észrevételek, vélemények 
 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Tájékoztató a 2021. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2022. évi 

gazdálkodásáról 
 Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Eplény Községi Önkormányzat 2021-ben összesen 151 696 ezer forint bevételből 
gazdálkodhatott, a kiadása 96 059 ezer forint volt, és jelentősnek mondható, 55 
637 ezer forint pénzmaradvánnyal zárta az évet.  
A vagyonmérleg szerinti vagyon is nőtt, amely 532 563 ezer forint volt az 
évnek a végén.   
A helyi adókból 14 861 ezer forint folyt be, amely 4990 ezer forinttal kevesebb, 
mint a 2020. évi, és 10 275 ezer forinttal kevesebb a 2019-hez képest.  A helyi adók 
összetétele a következő volt: idegenforgalmi adó 333 ezer forint, építményadó 
593 ezer forint, kommunális adó 2283 ezer forint, telekadó 1530 ezer forint, 
iparűzési adó 9639 ezer forint, gépjármű adó 0 Ft, talajterhelési díj 0 forint, 
valamint pótlékok, bírságok 483 ezer forint.  
Az idegenforgalmi adó és az iparűzési adó csökkenése a veszélyhelyzettel összefüggő 
korlátozásokkal magyarázható. 
A gépjármű adó esetében – bár tavaly is elmondta – már más a helyzet, 2013-ig az 
ebből befolyt összeg 100%-a maradt az önkormányzatoknál, ekkor a 60%-át, 2020-
ban pedig a teljes összeget, kompenzáció nélkül, elvonta a Kormány, ez egyértelműen 
az önkormányzatok megsarcolását jelenti. Egyébként 4 millió Ft-ot meghaladó 
gépjárműadót fizettek be az eplényi állampolgárok az államnak.  
 

A központi feladatfinanszírozási támogatás, melyet önkormányzati 
működésre kapott, 35 284 ezer forint volt. Továbbra is elmondható, hogy az 
önkormányzat bármit is tudjon fejleszteni, mindenképpen saját bevételekre, 
pályázatokra van szüksége. Ez a feladatalapú finanszírozás, abszolút értékben, hosszú-
hosszú évek óta számottevően nem változott. Reálértéken pedig még romlott is. 
 
2021-ben összesen 10 378 ezer forintot fordítottak különböző beruházásokra.  
Ezek többek között:  

 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése – 694 E Ft; 



3 

 

 Könyvtári állománygyarapítás – 506 E Ft; 

 Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése – 140 E Ft; 
 Bánya utca telekhatár-rendezéshez ingatlanrész megvásárlása – 158 E Ft; 
 Orvosi rendelő bútor készítés – 296 E Ft; 
 Bánya utca vége - forduló kialakítása (Eplény 235/1 hrsz.) –  1198 E Ft; 
 IKSZT épületre (97 hrsz.) új kovácsoltvas ablak- és ajtórácsok, támfalra láncos 

korlát készítése – 2041 E Ft; 
 Óvoda konyhabútor – 226 E Ft; 
 Belterületi ingatlanok vízbekötése – 135 E Ft; 

 Külterületi ingatlanok szennyvízbekötése – 3 937 E Ft; 
 Külterületi ingatlanok vásárlása – 712 E Ft. 

 
Felújításokra pedig 239 ezer forintot költöttek kamera rendszer telepítésére az 

óvoda és rendelőnél. 
 
A 2020-ban megkezdett közterületek parkosítást további 30 db fa ültetésével 
folytatták, ezeket a fákat az országos fásítási program keretében, pályázati úton 
szerezték be. 
 

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 módosítást követően, a Kiserdő utcában lévő Eplény 500/15 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 pályázatuk támogatást nyert, a Magyar Falu Program sportparkok építése 
alprogram keretének terhére, Eplény településen, 1 db A típusú sportpark létesítésére. 
A sportpark elkészült, 2021. szeptember 29-én a műszaki átadás is megtörtént, 
onnantól kezdve lehet használni az eszközöket.  
A beruházás nettó értéke 5 603 164 Ft, azaz bruttó 7 116 018 Ft. 
 

A Belügyminisztérium Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényben szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatásához benyújtott pályázatukon, a BMÖGF/191-
35/2021. számú döntés alapján 590 550,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesültek 31 erdei köbméter keménylombos tűzifa beszerzésére. 
A tűzifát, a jogosult kérelmezők részére, házhoz szállították, amelynek költségeit – a 
pályázati kiírásnak megfelelően, – az önkormányzat fedezte. 
 

Az önkormányzat "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 nyújtott be. Az utófinanszírozott pályázat sikeres volt, 966 920 Ft 
LEADER támogatást nyertünk, amelyet 2021-ben utaltak ki. 
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A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-hez benyújtott két 

pályázattal, összesen 1500 E Ft támogatást nyertek a XX. Eplényi Vigasságok, 
falunapi rendezvényhez. 
 

Az önkormányzati pályázatok mellet, segítséget nyújtottak az Eplényi 
Gyermekekért Alapítványnak is pályázat elkészítésében és elszámolásában. A 
XXVIII. Eplényi Gyermeknapi programra pályázatot nyújtott be az alapítvány, 
1 000 000 Ft támogatás elnyerésére. A támogatás, a program megvalósítását és az 
elszámolást követően, 2021. szeptemberben, meg is érkezett az alapítvány számlájára. 
 

2021 októberében, a Kiserdő utcában kialakított 50 db építési telek 
értékesítése befejeződött és a beépítése is folyamatban van már. 
 

A külterületi ingatlanok szennyvízcsatornázásának a bekötési lehetőségeit az 
önkormányzat kialakíttatta, így a síaréna kivételével, a település 100%-ban 
csatornázott lett. 

 
Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda működésével kapcsolatos 

információk: 

Az intézmény bevétele 2021-ben összesen: 22 758 E Ft, ebből feladatfinanszírozott 
állami támogatás 16 082 E Ft, a működési bevétel 276 E Ft, előző évi maradvány 583 
E Ft, az önkormányzati hozzájárulás 5817 E Ft.  
Ezekből az adatokból jól látható, hogy az intézmény államilag továbbra is 
alulfinanszírozott, jelentős hozzájárulást kellett biztosítania az önkormányzatnak a 
zavartalan működéshez.  
 

2022. évben a jelenleg hatályos költségvetés bevételi főösszege 177 284 
ezer forint. Az éves főösszeg mindig nagyban függ attól, hogy milyen pályázatokat 
nyújt be az önkormányzat. A feladatfinanszírozás tervezett mértéke idén 42 053 ezer 
forint. A költségvetésben a helyi civil szervezetek támogatására, a korábbi évekhez 
hasonlóan, összesen 1080 E Ft került betervezésre.  
Az Eplényi Turisztikai Egyesületnek pedig tagja az önkormányzat. 
 
2022-ben a hatályos költségvetésben összesen 52 133 ezer forintot terveztek 
beruházásokra.  
 
Ezek többek között:  

 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (óvoda kamerarendszer bővítés, MFP 
tájékoztató tábla, hulladék konténer, felnőtt defibrillátor, kombi vágóasztal, 
vízforraló, ütvefúrógép, festékkeverő, orrfűrész, körfűrész) – 1200 E Ft; 

 Könyvtári állománygyarapítás – 250 E Ft; 
 Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca) – 700 

E Ft; 
 Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése – 1660 E Ft; 

 IKSZT épületre (97 hrsz.) új kovácsoltvas ablak- és ajtórácsok, támfalra láncos 
korlát készítése – 1959 E Ft; 
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 Gyöngyvirág utca csapadékvíz elvezetés (árok burkolás) – 3050 E Ft; 

 Belterületi ingatlanok vízbekötése – 225 E Ft; 
 LEADER pályázat eszközbeszerzés (1 db Husqvarna 316 TX AWD RIDER + 

forgókefe és a 2 db Husqvarna 545 RX fűkasza beszerzése) – 3530 E Ft; 

 Közösségi ház beépített szekrény – 1000 E Ft; 
 Magyar Falu Program keretében - Búzavirág utca (256 és 280 hrsz.) útfelújítása – 

23 597 E Ft; 

 Eplény 0179 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása – 3400 E Ft; 
 Közösségi Ház és Templom épületbe új padok beszerzése, központi fűtés bővítés, 

lépcső készítése – 6100 E Ft; 

 Belterületi utak szegélyezése és árokburkolása (Búzavirág és Kiserdő utca, 
Kankalin utca) – 3600 E Ft; 

 Belterületi utakra sebességcsökkentő küszöb kihelyezése (Búzavirág és Kiserdő 
utca) – 1400 E Ft. 

 
Felújításokra pedig 13 308 ezer forintot terveztünk, amelyek a következők: 
 

 Önkormányzati lakás felújítása – 5808 E Ft; 
 Veszprémi utca 68/B. raktár felújítása (tető) – 6000 E Ft; 
 Óvoda épület bejárati ajtó csere és belső párkányok faburkolása – 1500 E Ft. 

 
 
2022. évi pályázatokkal kapcsolatos információk: 
 

A Belügyminisztérium Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényben szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatásához benyújtott pályázatukon, a BMÖGF/349-
16/2022. iktatószámú döntés alapján – mint azt e hónap elején már közzétettük – 670 
560 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek 32 erdei köbméter 
keménylombos tűzifa beszerzésére. 
Jelenleg folyik a támogatási kérelmek benyújtása, amelynek jogvesztő határideje 2022 
október 31. A tűzifa, a jogosult kérelmezők részére, házhoz lesz szállítva, amelynek 
költségeit az önkormányzat fedezi. 
 

A képviselő-testület 44/2021. (X. 27.) határozatában úgy döntött, hogy az "A 
BAKONYÉRT" Egyesület (HACS) illetékességi területén működő nonprofit szervezetek, 
egyházak, önkormányzatok és önkormányzati társulások támogatását szolgáló, a 
„Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése” 
érdekében, VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú felhívásra, „Eplény község közösségi 
élettereinek fejlesztéséhez eszközök beszerzése 2021” címmel pályázatot 
nyújt be, a 85%-os támogatási intenzitás figyelembevételével, 1 db Husqvarna 316 TX 
AWD RIDER + forgókefe és 2 db Husqvarna 545 RX fűkasza beszerzésére.  
Az utófinanszírozott pályázat sikeres volt, az ez évi 3390503256 számú támogatói 
döntés alapján, a beszerzést és elszámolást követően, 2 988 056 Ft LEADER 
támogatás folyósított a Magyar Államkincstár.  
 

A képviselő-testület által átruházott polgármesteri hatáskörben, a Magyar Falu 
Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 
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rendszerépítése/felújítása” című alprogramhoz kiírt MFP-UHK/2022 kódszámú 
pályázati felhívásra, pályázatot nyújtott be, az önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében lévő Búzavirág utca belterületi burkolt út felújítására, vissza nem térítendő 
23 596 634 forint támogatási összegben. 
A pályázat sikeres volt és a megvalósítása is, a tervezetteknek megfelelően, a nyár 
elején megtörtént, az elszámolás pedig benyújtásra került. 
 

Szintén a képviselő-testület által átruházott polgármesteri hatáskörben, a 
Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése – 2022” című, MFP-
KOEB/2022 kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot nyújtott be, a belterületi 
közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti 
zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához szükséges új eszközök, 
munkagép beszerzésére, vissza nem térítendő 14 599 920 forint támogatási 
összegben.  
A projektben 1 db közterület karbantartására alkalmas 50 LE-s, 4 kerék meghajtású 
fülkés új traktor, mint alapgép, 1 db egytengelyes pótkocsi, továbbá az alapgépre 
szerelhető 1 db só- és műtrágyaszóró, valamint 1 db homlokrakodó szett beszerzését 
tervezik.  
Az előfinanszírozott pályázat benyújtása és elbírálás megtörtént, jelenleg tartaléklistán 
van. 
 
Egyéb közérdekű információk: 
 

Továbbra is folyamatosan szorgalmazzák és bíznak benne, hogy a kb. 4 km-es 
fizetős 82-es főútszakasz (Eplény belterülettől Olaszfalu bekötőig), az utolsó 
információ szerint – ismét csak azt tudja mondani, hogy – talán jövőre felújításra kerül, 
erre az önkormányzatnak érdemi ráhatása sajnos nincsen. 
 

Az óvoda és a Kiserdő utca gyalogos összekötésének a tervezése 
folyamatban van, az egyeztetések is folynak a műszaki megoldásra, itt egy biztonságos 
vasúti átjárást szeretnének engedélyeztetni és megépíteni. Az engedélyes tervek a 
MÁV-hoz benyújtásra kerültek, de nagyon nehézkesen mennek dolgok az engedély 
megszerzésével kapcsolatban. 
Tervben van a Kiserdő utca és a Búzavirág utca összekötő szakaszának közvilágítás 
fejlesztése is, amely tervezésének a költsége szerepel is a költségvetésben. 
  

A villamosítás, távbeszélő hálózat fejlesztés területén is történt 
előrelépés, amely ismeretlen ok miatt ismét megtorpant. A DIGI Távközlési Szolgáltató 
Kft.-től, időközben ismét a Magyar Telekom Nyrt.-hez került vissza a fejlesztés, akinek 
a megbízásából a Dynamic Security Communication Kft. (1047 Budapest, Baross utca 
79-89.) kért és kapott közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzattól, 
Eplény közigazgatási területén GPON optikai távközlési hálózat kiépítésére. 
A tervezett oszlopcserék egy része a 82-es főút mellett már megtörtént, de a beruházás 
jelenleg áll. 
 

Elkészíttették a színpad melletti raktárépületnek (korábbi istállónak) a 
felújítási tervét, így egy településképet javító pályázati kiírás esetében azonnal 
tudnak pályázni, úgy, hogy az önerő is biztosított hozzá. A teljes felújítás becsült 
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tervezői költsége, a fa- és vasanyag áremelkedése előtti áron számolva, kb. 25 millió 
forint volt. Ez továbbra is a prioritások között szerepel a következő években. 
 

Folyamatban van a Kiserdő utca III. ütemének befejező aszfaltozására 
vonatkozó pályázati dokumentáció összeállítása, hogy a 2023. évi pályázatok kiírásánál 
ez már rendelkezésre álljon, és egy sikeres pályázat esetén, akár a jövő évben ez is 
megvalósulhasson.   
 
A belterületi utak teljes körű befejezése a központi rész felújításával történik meg, de 
előbb be kell fejezniük az utat is érintő telekhatár-rendezést, ami előreláthatólag – egy 
póthagyatéki eljárás lezárásának függvényében, – a jövő év első felében lesz meg. 
 

További tervek között szerepelnek még, a környezetvédelemmel, 
turisztikával, településüzemeltetéssel, zöldfelület fejlesztéssel kapcsolatos 
feladatok, a fák telepítését is folytatni szeretnék, eddig 74 db díszfát ültettek el. A 
turisztikai tájékozató táblákat pedig, a turisztikai egyesülettel egyeztetve, frissíteni 
fogják, ez akár az idén még meg is történhet. 
A környezetvédelemhez, ezen belül a levegő tisztaságának a védelme érdekében – 
figyelembe véve azt az alkotmányos körülményt, hogy kategorikusan megtiltani nem 
lehet – az avarégetés helyi szabályainak szigorítását fogja javasolni a novemberi ülésen 
a képviselő-testületnek. Sajnos többször is előfordult az utóbbi időben, – lakossági 
panasz is érkezett emiatt -, hogy az égetést inkább füstölésnek lehetett nevezni. Sajnos 
olyan is előfordult, hogy a hétvégi tilalmi időszakban égetett valaki avart. 
 

Az ebtartással kapcsolatban el kell mondania –, mivel már lakossági panasz 
is érkezett és jómaga is többször intézkedet tszabályszegőkkel kapcsolatban –, hogy 
sportpályákra, játszóterekre, önkormányzati-, szociális- és egészségügyi intézménybe, 
üzletbe, valamint a temetőbe állatott bevinni tilos. Ez alól az egyetlen kivétel a 
munkáját végző vakvezető kutya. Ezekre a helyekre akkor is tilos bevinni állatot, ha 
nincsen kitáblázva.  
Azon ritka vidéki települések közé tartoznak, ahol még – állítólag civil 
kezdeményezésre, de valójában inkább országgyűlési képviselő választási kampány 
céllal – bekerített kutyafuttató is létesült, állami erdőterületen belül, de azt, 
ténylegesen, egy-egy ritka alkalom kivételével, az erdei madarakon kívül a „kutya sem 
használja”. Az önkormányzat ettől függetlenül rendben tartja, kaszálja.   
 

Az oktatás, nevelés területén az óvoda és orvosi rendelő fejlesztését, valamint 
az önkormányzati épületek energetikai felújítását napirenden tartják. Ebből sok 
mindent meg is valósítottak már, az idén például az óvodában és orvosi rendelőben 
belső világítást korszerűsítették. Felújították a meleg burkolatokat az óvodában és még 
az idén nyílászárót is cserélnek, de ezen felül, e területen is továbbra is élnek a 
pályázati lehetőségekkel is. 
  

A közbiztonsági feladatokkal, fejlesztéssel kapcsolatban a térfigyelő 
rendszer bővítése szerepel továbbra is tervekben.  
 
 Az IKSZT 2010-es átadása óta, függetlenül attól, hogy a kötelező fenntartási 
kötelezettség már megszűnt, az önkormányzat továbbra is teljes munkaidőben 
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üzemelteti azt. A könyvtári állomány gyarapítása is folyamatos, köszönhetően részben 
az ellátó Megyei Könyvtárnak és az önkormányzat is, évről-évre, jelentősen hozzájárul 
ehhez. A járványügyben elrendelt veszélyhelyzet kicsit átrendezte a korábbi közösségi 
programokat, a gyereknapot és a falunapot, de ezen szerencsére már túl vannak.  
 
 2020. április 1-től bevezették a falugondnoki szolgálatot, Tarné Jámbor 
Anita a falugondnok, aki elvégezte a kötelező képzést és továbbképzéseket is. Az 
idősek és az óvodások ételszállítását így a szolgálat végzi, egyéb tevékenységek 
mellett. Így nem csak hétköznapokon, hanem szombaton és egyes ünnepnapokon is 
szállítanak ebédet. 
 

A képviselő-testület a közmeghallgatást megelőző ülésen felülvizsgálta a helyi 
adókról szóló 15/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletet és a köztemető 
üzemeltetéséről, használatáról szóló 15/2013. (XII. 2.) önkormányzati 
rendeletet. 
A teherviselés tekintetében figyelembe vették, hogy a minimálbér és a jövedelmek 
növekedése meghaladja a tervezett adómérték növekedést. A vagyoni adók esetében, 
az ingatlanok vagyoni értéke több, mint duplájára emelkedett.  
Így reálértéken számolva, az adómértékek emelése, nem jelenthet többletterhet, mint 
az volt 2016-ban, az utolsó díjváltozáskor. 
A kedvezmények és a mentességek változatlanul megmaradtak mindkét rendeletben. 
A módosítás szükségességét, a forint vásárlóértékének a rendkívüli gyengülése 
(infláció) és a gazdasági szempontok figyelembevételével, azok együttes 
mérlegelésével, az önkormányzat közfeladatainak ellátáshoz szükséges források 
növelése, arányos közteherviseléssel, tette indokolttá. 
Az önkormányzat a jelen helyzetben –, de egyébként sem – követheti el, hasonlóan 
utánozva, azt az elhibázott kormányzati gazdaságpolitikát, ami az álságos 
rezsicsökkentés révén, jól működő önkormányzati közszolgáltatókat juttatott, az elmúlt 
közel tíz év alatt, a csőd szélére. 
 

Talán már mindenki hallott arról, hogy az önkormányzatoknak az állam 
felajánlotta, hogy ingyenesen átadhatják a vagyonukat a „nemzetinek nevezett 
víziközmű társaságnak”. 
Miközben, a krízist tudatos károkozással (10 éve befagyasztott – a fő bevételi forrást 
jelentő – szolgáltatási díjak, 2013-ban közművezeték adó kivetése és 10%-os 
díjcsökkentés a lakossági felhasználók részére, mindenféle kompenzáció nélkül!) maga 
a kormány idézte elő, és most, mint a „nagylelkű” megmentő látszatát kelti.  
 
„Csak azok a cégek fognak támogatást kapni, ahol az önkormányzatok átadják a 
tulajdonukat ingyen a magyar állam számára” – jelentette ki a Technológiai és Ipari 
Minisztérium képviselője a témáról szóló egyik egyeztetésen. 
 
Ez hétköznapi nyelvre lefordítva, egy kvázi olyan államosítást jelent, amelyet az 
önkormányzati alapjogok folyamatos csorbításával, a hatalommal visszaélve, 
közönséges zsarolás útján kívánnak elérni. 
 
Az önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltató cégek – köztük a Bakonykarszt Zrt. 
– addig, amíg az önkormányzatoktól a kormány nem vette el a díj megállapítási jogot, 
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mindvégig nyereségesek és hosszú távon életképesek voltak (és továbbra is azok 
lennének), és még fejlesztési források is képződtek.  
Miután a kormány beavatkozott a természetes piaci folyamatokba, egy álságos 
rezsicsökkentéssel, felborult az egyensúly. 
 
A fenti folyamatot leginkább a „báránybőrbe bújt farkas” kifejezéssel lehet 
tökéletesen leírni. 
 
A képviselő-testület, – a szeptember 28-i ülésén, egyhangúlag – úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő 
víziközművagyont érintő integrációs lehetőséggel nem kíván élni; az 
önkormányzat - az önkormányzati, lakossági és pályázati forrásból 
létrehozott legalapvetőbb szolgáltatást nyújtó - víziközmű vagyonát 
megtartja.  
 
 A községi karácsonyi ünnepséget, a tervek szerint, december 16-án tartják 
a kultúrházban. 
 
 Összefoglalva az elmúlt két évet, de a korábbi éveket 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 áll rendelkezésre.  
 
Köszöni a megtisztelő figyelmet, és akkor térjenek át a következő napirendekre, a 
rendőrség beszámolójának az ismertetésére, majd a lakossági észrevételekre és 
hozzászólásokra.  
 

 
2. A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató (szóbeli) 

Előadó: Róka Attila r. alezredes 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Elmondta, hogy Róka Attila r. alezredes úr nem tud részt venni a közmeghallgatáson, 
de írásban megküldte a tájékoztatóját, melyet fel fog olvasni. 
 

(A tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 

3. Lakossági észrevételek, vélemények 
 

Nagy Attila eplényi lakos: 
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Elmondta, hogy az Kiserdő utca lakóinak nevében van itt, szomszédjával Vachtler 
Gergővel szeretnének egy-két dolgot megemlíteni. Elsősorban az alezredes úrnak 
szerették volna a kérésüket tolmácsolni, de mivel ő nem tudott eljönni, akkor a 
polgármester úrnak, a képviselő-testület jelenlévő tagjainak, szeretné felvázolni a 
kérésüket, problémájukat. A Kiserdő utca egy elég hosszú, egyenes utca és murvás 
felülettel rendelkezik. Köszönik a már elhelyezett fekvőrendőrt, mely lassítja a 
forgalmat, mert sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy száguldoznak az utcában. A 
polgármester úrnak is többször jelezték ezt a problémát, de ugye polgármester úr, 
azon kívül, hogy kiteszi a táblákat, egyéb jogkörrel sajnos nem rendelkezik. Ezért, 
szerették volna az alezredes úr felé a kérésüket megfogalmazni. Az lenne a kérésük a 
polgármester úr felé, hogy a lakók által aláírt kérésüket továbbítsa az alezredes úrnak. 
Gyakorlatilag minden lakó aláírta, kivéve két ingatlant. Nem azért nem írták alá, mert 
nem akarták, hanem mert nem tudtak kapcsolatot teremteni velük az idő rövidsége 
miatt, mivel két-három napja kapták meg a meghívót. Annyit szeretnének kérni a 
rendőrségtől, hogy ha már ki vannak helyezve a táblák, melyeket nem véletlenül tett 
ki a képviselő-testület, szerezzenek érvényt ezeknek a tábláknak. Nagyon jó lesz, 
hogyha majd megtörténik az aszfaltozás is még. Kettő, vagy esetleg három, 
fekvőrendőr lekerülne, mert akkor már gyakorlatilag olyan távolságok lennének a 
sebesség lassító küszöbök között, hogy nem lenne érdemes gyorsítani.  
Elhozta az aláírt papírt, akkor ezt odaadná polgármester úrnak. 
 
Nagy Attila átadja a petíciót a polgármester részére. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Megköszönte a petíciót, és elmondta, hogy továbbítja az őrsparancsnok úr részére. 
 
Vachtler Gergő eplényi lakos: 
 
Elmondta, hogy azért is problémás az utca forgalma, mert azzal, hogy kimennek és 
szólnak, jelzik az illetőnek, aki túllépi a sebességhatárt, hogy probléma van, ez így nem 
jó, mert szabálytalan is. Kommunikálni egy embertársával, szerinte ez még belefér, a 
probléma akkor indul el, amikor a nem a megfelelő hangnemben jön a válasz. Tehát 
maguk érdekében szeretnék azt elérni valahogy, ha már egyszer ki lett téve a tábla, 
akkor szerezzen a rendőrség ennek érvényt, de sajnos az a tapasztalat, hogy nem 
tudnak neki érvényt szerezni, nincs visszatartó erő.  
Másik kérdése lenne, hogy a temetővel szembeni kihajtó utat nem lehetne-e pár 
méteren leaszfaltozni, mert nagyon nehéz onnan kikanyarodni, mivel nagy sebességgel 
jönnek le az autók a 82-es úton. Szeretne egy kicsit informálódni.  
A 82-es elkerülő úttal kapcsolatban szeretne még érdeklődni. Jól tudja-e, hogy ott a 
Kiserdő utca fölött lévő földúton menne. Ez így, eddig megállja a helyét? 
Kérdezi még, hogy a Kiserdő utca felső része az utolsó, mondjuk négy-öt telek, az a 
82-es felől nézve már Eplény külterületén van-e? Mert, nyilván ők belterületen élnek, 
de szerinte az Eplény vége tábla jelentősen lejjebb van, mint a Kiserdő utca utolsó 
telke. Sajnos a 82-es útról, nagyon felhallatszik hozzájuk a zaj. Lenne-e lehetőség, a 
82-es úton, az utolsó ház után zajvédő fal telepítése.  
 
Fiskál János polgármester: 
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Elmondta, hogy érti a problémákat és egyetért velük. Ő is tolmácsolta már egyébként, 
ettől függetlenül, és a rendőrök már büntettek is célirányos ellenőrzéskor.  
A temetőnél a kereszteződésnél lévő kihajtó rész a közútkezelőhöz tartozik. A 82-es út 
felújításával együtt biztos, hogy el fog készülni, ennyit tud most mondani. Előtte nincs 
rá esély, jelen pillanatban néhány apró munkát tudtak a közutasok elvégezni. Az igény 
jogos, a rendőrség is tudja és támogatja is, de sajnos jelenleg még azt sem tudták ők 
sem elérni, hogy egy 70-es táblát legalább ezen a szakaszon tegyenek ki, mert akkor 
egy picit lassítanának a járművek.  
Az elkerülővel kapcsolatban elmondja, a rendezési tervekben, 1987 óta, így szerepel. 
Ehhez senki hozzá nem nyúlt, de jelen pillanatban semmilyen terv nem létezik a 
megvalósítására, ráadásul, – valamelyik közmeghallgatáson már korábban is elmondta 
ezt, talán négy évvel ezelőtt –, hogy a kormány kivette ezeknek az elkerülőknek az 
megépítését a programjából. 
Az Eplény vége tábla teljesen biztos, hogy a Kiserdő utcai telkek belterületi határán 
kívül van elhelyezve. 
A zajvédő fallal kapcsolatban elmondta, hogy teljesen reménytelennek látja a zajvédő 
fal telepítését, ez a terület is a közútkezelőhöz tartozik. Majd a fák, ahogy nőnek az is 
fog segíteni valamennyit ezen a problémán, valamint az utcabeli és a telkeken belüli 
fatelepítések, de nyilvánvalóan ezek nem egy-két éves folyamatok. 
 
Lukács István eplényi lakos: 
 
Hozzászólásában elmondta, hogy erre a problémára is megoldást jelentene a 70-es 
sebességkorlátozó tábla, mert ha lassabban mennek a járművek, akkor a zaj is kisebb.  
A Búzavirág utcában kihelyezett sebesség korlátozó küszöböket nem tartja 
szerencsésnek, az emberek fejében kellene inkább rendet rakni. 
Az Ámos-hegyi vasútsoron lakik, ott is van kint tábla, sok a turista, de sokszor ott sem 
tartják be a szabályokat, ami az esetlegesen utcán játszó gyerekeket veszélyezteti. 
Szeretné még megkérdezni, hogy hova tűnt a bakterház? 
Felveti a Búzavirág utcai játszótér felé egy sétány kiépítését a babakocsisok számára. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
A sebességkorlátozó küszöbök lakossági igény alapján kerültek kihelyezésre, és van 
visszatartó erejük, ez már látszik. Az ezzel kapcsolatos maqán véleményét a zárt 
közösségi oldalon, még a telepítés előtt, leírta, ami összecseng a hozzászólással. 
A 16-os Őrházzal (bakterházzal) kapcsolatban elmondta, hogy – megosztotta a 
Facebookon is – mindenféle előzmény nélkül történt az elbontása. A bontás napján kb. 
délelőtt 10 órakor észlelte, amikor már nem volt tető az épületen. Felhívta az építési 
hatóságot is. Az új építési jogszabály szerint ehhez a bontáshoz nem kellett bontási 
engedélyt kérni. Korábban a bontáshoz is kellett engedély. Egyetlenegy lehetőségük 
van, településképi szempontból lehet eljárni a MÁV-val szemben. Ezt tudja megtenni, 
sajnos ez a helyzet. A MÁV nagyon sok építményt elbontott a 11-es vasút mellett. 
Néhány darabot tudott megmenteni a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség, de ezért is 
bérleti díjat kell fizetniük. Ezt az épületet fel lehetett volna újítani, nyugodtan lehetett 
volna lakásnak továbbra is használni, és szépen megmaradhatott volna. Építési 
hatósági szempontból nem követtek el szabálysértést. Ez a rövid története.  
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A Búzavirág utcai játszótér környezete egy gondozott zöldterület, amelyet babakocsival 
meg lehet közelíteni, egyelőre burkolt sétány kiépítését nem tervezik. 
 
Veiszmajer Józsefné eplényi lakos: 
 
Érdeklődött, hogy nem lehetne zebrát felfesteni ide a bolthoz? 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Válaszában elmondta, ez minden közmeghallgatáson felmerült, az önkormányzaton 
nem múlott és múlik, a KRESZ jelenlegi szabályai szerint, gyalogátkelőhelyet csak két 
járda között lehet felfesteni. A bolt felőli oldalon nincs kiépített járda, emiatt nem lehet 
engedélyeztetni. A zebra valójában egy járdának a meghosszabbítását jelenti. Tehát, 
nem a festéken múlik, hanem ezen a jogszabályon. De, egyébként is nagyon 
korlátozott lenne a lehetősége, mert igazából az egyetlen hely, talán a két buszmegálló 
között egy kicsi szakasz volna erre alkalmas hely. Viszont az nem pont a boltnál lenne, 
ahol át szeretnének menni az emberek. Most mondom, ezer százalék, hogy nem a 
gyalogátkelőhelyen mennének át a járókelők. A gyalogos balesetek, nagyon nagy 
számban, a kijelölt gyalogátkelőhelyen történnek, nem egyszer végzetes kimenetellel. 
Ennek az oka vélhetően az, hogy a kijelölt gyalogátkelőhely csak egy hamis 
biztonságérzetet nyújt a járókelőknek, de fizikai védelmet sajnos nem jelent. A zebra 
esetében az elsőbbségadási kötelezettséget is sok esetben félreértelmezik, mind a 
gyalogosok, mind pedig az autósok, a baj pedig ebből és a figyelmetlenségből fakad. 

 
 
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így a közmeghallgatást 19 
óra 01 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. Dancs Judit  
polgármester         jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
 

dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető, jegyzői főtanácsadó 


