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Eplényi lakosok 6 fő
Fiskál János polgármester:
Köszöntöm az ülés résztvevőit a 2017. évi közmeghallgatáson. Külön is köszöntöm
Tóth Gábor r. őrnagy. őrsparancsnokot, a Zirci Rendőrkapitányság parancsnokát, Lőczi
Árpád urat, a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Iroda
csoportvezetőjét. Megállapítom, hogy a közmeghallgatás határozatképes, az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő jelen van.
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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2017. (X. 25.) határozata
a 2017. október 25-i közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról
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NAPIRENDEK:
1. Tájékoztató a 2016. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2017. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
2. A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)
Előadó: Tóth Gábor r. őrgy. őrsparancsnok
3. Lakossági észrevételek, vélemények

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Tájékoztató a 2016. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2017. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Eplény Községi Önkormányzat 2016-ban összesen 101 525 ezer forint bevételből
gazdálkodhatott, a kiadása 84 592 ezer forint volt és 16 933 ezer forint
pénzmaradvánnyal zárta az évet.
A vagyonmérleg szerinti vagyonunk: 446 983 ezer forint volt a tavalyi évben.
A helyi adókból a tavaly 17 825 ezer forint folyt be, idegenforgalmi adó volt ebből
584 ezer forint, építményadó 371 ezer forint, kommunális adó 2150 ezer forint,
telekadó 2411 ezer forint, iparűzési adó 10 888 forint, gépjármű adó (a helyben
maradó 40%) 1277 ezer forint, talajterhelési díj 65 ezer forint, pótlékok, bírságok 79
ezer forint.
Az előző évvel összehasonlítva ez összegségében 270 ezer forinttal kevesebb, viszont
azt meg kell jegyezni, hogy 2015-ben a korábbi évek nagyobb mértékű
kintlévőségeinek a behajtása miatt a tervezetthez képest akkor magasabb összeg folyt
be a költségvetésbe.
Összességében elmondható Eplényről, hogy az adómorál a településen mindig is jó
volt.
A központi feladatfinanszírozási támogatás, melyet önkormányzati működésre kapunk
23 497 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 az önkormányzat tekintetében.
Összesen 11 960 ezer forintot fordítottunk különböző beruházásokra.
Ezek közül csak néhányat kiemelve:
 Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása,
csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása 5971 E Ft,
 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése 628 E Ft,
 Óvodába napfénytető beszerzése 521 E Ft,
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 Hangosítási eszközök beszerzése 1231 E Ft,
 Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztésre, korszerűsítésére 1617
E Ft,
A részletes számadatok az önkormányzat honlapján hozzáférhető, és ha bármilyen
kérdés lenne azokkal kapcsolatban, szívesen állok rendelkezésre.
A temető bővítésére és ravatalozó felújítására elnyert Leader pályázat önrész
biztosításához egy 5 éves futamidejű MFB fejlesztési hitel 5242 E Ft összegű hitel
felvételére került sor. A hosszú lejáratú fejlesztési hitelből 2013. évben 1660 E Ft
összeg konszolidálásra került, az ezután felvett hitelrész 2016. december 31-ig pedig
teljes egészében törlesztésre került.
Több pályázatot is benyújtottunk 2016-ban:
 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen
napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 pályázat keretében 14
795 603 Ft projekt költséggel.
 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
nyújt 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, erről a mai napig nincsen döntés.
 Vis maior támogatás címen pályázatot nyújtunk be a Belügyminisztériumhoz 3
916 680 Ft helyreállítási költséghez 2 741 600 Ft támogatásra, amelyet el is
nyertünk.
 Az
önkormányzati
étkeztetési
fejlesztések
támogatására
„Eplényi
Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése” címmel
pályázatot nyújtottunk be bruttó 7 042 288 Ft projekt költséggel, ez a pályázat
forráshiány miatt elutasításra került.
 Belterületi utak felújítására 19 550 E Ft projektköltséghez 15 000 E Ft
támogatásra, de ez a pályázat forráshiány miatt szintén elutasításra került.
2017. évben a jelenleg hatályos költségvetés bevételi főösszege 214 057 E forint. Az
éves főösszeg mindig nagyban függ attól, hogy milyen pályázatokat nyújt be az
önkormányzat. A feladatfinanszírozás tervezett mértéke idén 25 112 E forint. Az
önkormányzat 2017-ban is támogatja a helyi civil szervezeteket, az Eplényi
Gyermekekért Alapítványt, a sportegyesületet, színjátszó csoportokat, illetve az
Eplényi Turisztikai Egyesületet, összesen 970 E Ft-tal.
A 2017. évre tervezett fejlesztések között szerepelt az óvoda energetikai felújítása,
ami már tavaly is a fejlesztési tervek között volt, de sajnos akkor nem kaptuk meg a
támogatást, ezért újra pályázunk. Ennek az értéke 44 370 000 forint.
Ebben az évben is voltak különböző tárgyi eszköz beszerzések, külön most nem
kívánom felsorolni.
Sokadik alkalommal próbáltunk pályázni falugondnoki busznak a beszerzésére, mert a
falugondnoki szolgálatot szeretnénk bevezetni. A környékben is több olyan település
van, melynek már a harmadik, negyedik pályázati támogatással finanszírozott autója
van. Aki pedig el szeretne indulni, az egyszerűen nem tud pályázni rá, ennyit a
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kormány által „biztosított” esélyegyenlőségről. A projekt összeg egyébként kb.
12 700 000 forint lenne, nagyjából nettó 10 millió forintba kerülnek ezek a kisbuszok.
Elsősorban ezzel a szociális étkezést, óvodások utaztatását, a rászoruló időseknek a
bevásárlását, vagy orvoshoz szállítását tudnánk megoldani. Pályázatnak a kiírásával
már tavaly óta hitegetnek, ígérték tavaszra is, őszre is. Most már valószínűnek tartom,
hogy ebben az évben sem lesz belőle semmi.
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 novemberben
várható döntés. A pályázati pénzek arcátlan elosztása miatt sok remény nincsen.
Amennyiben mégis nyerne a pályázat, akkor 2018 tavasszal kezdődne meg a felújítás.
Saját forrásból valósítottuk meg a Közösségi Ház és Templom melletti 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 megvalósításnak egyetlen akadálya, hogy az MNV Zrt. a mai napig
nem írta alá a volt TIG-telep megvásárlására vonatkozó szerződést, pedig a vételárban
már tavaly megegyeztek a VERGA Zrt.-vel.
Egy szintén kerékpáros turizmussal kapcsolatos együttműködési megállapodás is
született korábban, ami egy közel 50-60 km-es településeket összekötő kerékpáros
túraútvonal lenne. A több települést – köztük Eplényt is – érintően Zirc város
önkormányzata, mint gesztor önkormányzat pályázott és információim szerint a
projekthez a támogatás megítélték. Reméljük, hogy ezekből is valamelyik célba fog
érni.
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 anélkül a 82-es út
felől nem lenne támasza a térkövezett járdának. Bízunk benne, ha ez a kb. 4 km-es
útszakasz (Eplény belterülettől Olaszfalu bekötőig) bekerül a közeljövő felújításaiba,
akkor a közvetlen mellette lévő járdaszakasz is felújításra kerül.
Néhány helyen még akadály mentesíteni kell, ez az orvosi rendelő, valamint annak
környezete. Ezt a jövő évben tervezzük megvalósítani.
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.
A központi buszmegálló környezetbe illesztése az idei felújítással megtörtént, de
tervezzük a buszmegálló járda felőli beüvegezését is, viszont ezzel kapcsolatban
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várnánk a lakosság véleményét is. A buszmegállón belül a tavasszal padokat is fel
fogunk szerelni.
További tervek között szerepel még, a környezetvédelemmel, településüzemeltetéssel,
zöldfelület fejlesztéssel kapcsolatos feladatok, a fák telepítését az idén megkezdjük.
Az oktatás, nevelés területén érintettem az óvoda fejlesztését, valamint az
önkormányzati épületek energetikai felújítását továbbra is napirenden tartjuk és a
élünk a pályázati lehetőségekkel.
Szociális fejlesztések, az orvosi rendelő belső fejlesztése, korszerűsítése is szerepel a
gazdasági programban, erről a doktornővel már egyeztettünk és jövőre kicseréljük a
belső nyílászárókat és burkolási munkálatokat is végzünk, az előtérben.
A közbiztonsági feladatok esetében a térfigyelő rendszer kiépítése szerepel még az idei
és a jövő évi tervekben.
Közvilágítás korszerűsítésére is elkészült egy tervezet, valamint költségszámítás, de
mielőtt döntést hozna a képviselő-testület meg kívánunk nézni néhány települést (itt
Kővágóörs és Érd települések lenne szó), ahol az általunk választandó fényforrások
már telepítésre kerültek. Nagyon körültekintőnek kell lenni, mert több fejlesztés is
elégedetlenséget váltott ki néhány városban, amelyekkel a tisztelt lakosság is
találkozhatott a híradásokban. Mások hibáját nem szeretnénk elkövetni.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
2. A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)
Előadó: Tóth Gábor r. őrgy. őrsparancsnok
Tóth Gábor őrnagy, zirci rendőrörs parancsnoka:
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az a munka, amit elkezdtünk, kezdi meghozni a
gyümölcsét. A korábbi években sajnos számtalan vagyon elleni bűncselekmény
történt, nemcsak Eplényben, hanem a rendőrőrs illetékességi területén is. A vagyon
elleni bűncselekményeket sikerült visszaszorítanunk. Mindenféleképpen az ilyen és
ehhez hasonló fórumok, ahol elmondjuk a tapasztalatokat, milyen jellegű
bűncselekmények voltak, arra azért eléggé odafigyelnek. Az is tény, hogy a telefonos
csalókkal hiába próbálunk versenyezni, hiába tájékoztatjuk folyamatosan az
állampolgárokat. Mindig újabb és újabb trükkökkel állnak elő az elkövetők. A régebbi
vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatban is tudok eredményekről beszámolni,
hiszen elkaptunk olyan elkövetőt, aki 7 cselekményt ismert be, már előzetes
letartóztatásban van.
Ha a 2016-os évet értékeljük, egy közúti baleset okozása miatt kellett eljárást
indítanunk. Egy egyéb közbiztonság elleni bűncselekmény és 3 esetben volt vagyon
elleni bűncselekmény. Míg a 2017-es évben, két vagyon elleni bűncselekmény volt.
Mi azokat a közlekedési baleseteket regisztráljuk, ahol rendőri intézkedés történik, ez
tavalyi évben öt volt. Természetesen tudjuk, hogy ennél több az esetek száma – ezt a
polgármester úr minden fórum el is mondja –, de ez nem kerül be a statisztikákba, ha
nem hívnak rendőrt. Ez a tavalyi évben 7 volt, idén pedig 4. Míg tavaly 4 volt
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belterületen, idén csak 1. Itt is látszik a csökkenő tendencia. Számtalan olyan
programunk van, amelyet azért indítottunk, hogy a 82-es út forgalmát valamelyest
kontroll alatt tudjuk tartani. Bár itt sem elég sajnos a megelőzés.
Összességében azt gondolom, hogy a település közbiztonsága rendben van, bízunk
benne, hogy az év végéig ezek az adatok már nem fognak nem elszaladni. Azon
vagyunk, hogy folyamatos rendőri jelenlétet tudjunk biztosítani a településeken.
Köszönöm szépen a figyelmüket, ha kérdésük van, arra nagyon szívesen válaszolok.
Pordán Attila lakos:
A Veszprémi utca 40-ben lakom, de a 42, 44, és 46 sz. házak problémája is, amit
szeretnék kérdezni. Előttünk és ezek előtt a házak előtt nagyon rossz állapotú az
úttest. Valószínűleg azért, mert a VÉDA előtt itt fékeznek a kamionok. Az úttest
folyamatosan süllyed. A közútkezelő tett is ki táblákat, de ezek miatt pedig
életveszélyes kikanyarodni az udvarokból. Erre szeretném, ha találnának valami
megoldást.
Márkus István lakos:
Szeretnék érdeklődni, hogy csendháborítással kapcsolatban, mit tehetek. A
szomszédomban rendszeresen kiadják a házat, melyet sokszor nagyobb társaságok
vesznek ki, akik általában éjszakába nyúlóan rendkívül zajosak. Eddig türelemmel
voltam, de most már szeretnék erre valami megoldást találni.
Tóth Gábor őrnagy, zirci rendőrörs parancsnoka:
Az út széle sajnos azért szakad le, mert keskeny az út és két nagy autó nem fér el
rendesen egymás mellett. A VÉDA beváltotta a reményeket, lényegesen csökkent az
autók sebessége. A végleges megoldás elkerülő út lenne. De sajnos erre a
rendőrségnek ráhatása nincsen.
A csendháborítás vonatkozásában azt tudom javasolni, ha ilyet tapasztal, tegyen
bejelentést a rendőrségen és a kollégák kijönnek és jelentik a jegyző felé.
Fiskál János polgármester:
Az úttest állapotával kapcsolatban szeretnék válaszolni én is. A tavasz folyamán ezzel
kapcsolatban a közútkezelőnél már kezdeményeztem egy helyszíni bejárást a
rendőrséggel közösen. Már akkor is rossz állapotú volt az út, de most már tényleg
kritikussá vált a helyzet. Ígéretet kaptunk, hogy május végére megtörténik ennek a
kijavítása. Sajnos a központosítás miatt, az – a közúttól kapott az információim szerint
– engedélyezésre csak szeptemberben került rá az aláírás, hogy megrendelhessék a
mederelemeket. Ezek a járda felől is és az út felől is adnak egy majd egy támaszt. A
fenntartó ígérete szerint, ahogy megkapja a közútkezelő ezeket a betonelemeket,
rövid időn belül elvégzik a javítást.
3. Lakossági észrevételek, vélemények
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Pordán Attila lakos:
Sajnos a vadak bejárnak a kertünkbe, tavaly még kaptunk a VERGA Zrt.-től olyan
szaganyagot, melyet ki kellett helyeznünk és távol tartotta a vadakat. Szeretnék újra
kérni, mert nagy problémát okoz ez nekünk.
Márkus István lakos:
A 82-es útnál, ahol megnyílt a dohánybolt, és reggelenként odaállnak a furgonok,
nehéz kilátni az útra a kihajtáshoz. Szeretném kérni, hogy az utcanév táblát, ha picit
arrébb lehetne-e tenni. Valamint ha meg lehetne oldani az útkereszteződésben lévő
sziklára valamilyen fényvisszaverőt helyezni, mert este balesetveszélyes a befordulás.
Fiskál János polgármester:
A vadak ügyében közbenjárok a VERGA Zrt-nél. Az utcanév táblával kapcsolatban, ha
van lehetőség az áthelyezésre, akkor intézkedünk rá. A fényvisszaverőt pedig
megoldjuk.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így közmeghallgatást 19:18 órakor
bezárom.
K.m.f.
Fiskál János
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző
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