EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/23-12/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.
október 28-án 18:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról.

Az ülés helye:

Kultúrház

Jelen vannak:

Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Szilárd Zoltán képviselő
Magyar János képviselő

Jelen van továbbá:
dr. Dénes Zsuzsanna
Haizler Mihályné
Róka Attila

irodavezető, jegyzői főtanácsadó
jegyzőkönyvvezető
r. őrgy.

Eplényi lakosok 5 fő.
Fiskál János polgármester:
Köszöntötte közmeghallgatás résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős
képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Bogár Tamás előre jelezte
távollétét, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
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
67/2020. (X. 28.) határozata
A 2020. október 28-i közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Tájékoztató a 2019. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2020. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
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2. A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)
Előadó: Róka Attila r. őrgy.
3. Lakossági észrevételek, vélemények
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Tájékoztató a 2019. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2020. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
Elmondja, hogy Eplény Községi Önkormányzat 2019-ben összesen 136 076 ezer
forint bevételből gazdálkodhatott, a kiadása 89 641 ezer forint volt és 46 435
ezer forint pénzmaradvánnyal zárta az évet.
A vagyonmérleg szerinti vagyon: 494 226 ezer forint volt a tavalyi évben.
A helyi adókból tavaly 25 136 ezer forint folyt be, ebből idegenforgalmi adó volt
1081 ezer forint, építményadó 402 ezer forint, kommunális adó 2180 ezer
forint, telekadó 2386 ezer forint, iparűzési adó 16 609 forint, gépjármű adó
(a helyben maradó 40%) 1640 ezer forint, talajterhelési díj 338 ezer forint,
pótlékok, bírságok 500 ezer forint.
Az előző évvel összehasonlítva ez összegségében 2784 ezer forinttal több közhatalmi
bevételt jelentett.
A központi feladatfinanszírozási támogatás, melyet önkormányzati működésre
kapunk 28 239 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.
2019-ben összesen 5071 ezer forintot fordítottak különböző beruházásokra.
Ezek többek között:
 Óvodai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 47 E Ft,
 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, Szoftver licenc díjak, Helyi építési
szabályzat módosítása 781 E Ft,
 VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és
szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés 3049 E Ft,
 IKSZT-be számítógép beszerzés, kovácsolt zászlótartók középületekre,
elektromos csatlakozó szekrény IKSZT színpadhoz 858 E Ft,
 Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése 326 E Ft.
Felújításokra pedig 5372 ezer forintot költöttek, amelyek a következők:
 Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető keresztek felújítása 810 E Ft,
 Bánya utcai gyalogos köz térburkolása 1696 E Ft,
 Autóbuszvárók felújítása 138 E Ft,
 Önkormányzati lakás felújítása 192 E Ft,
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Gyöngyvirág u. árokburkolat felújítása 1994 E Ft,
Óvoda és Orvosi rendelő felújítása (kapu felújítás) 32 E Ft
Kultúrház lábazatának javítása 510 E Ft.

Eplényi Napköziotthonos Óvoda működésével kapcsolatos információk:
Az intézmény bevétele 2019-ben összesen: 22 178 E Ft, ebből feladatfinanszírozott
állami támogatás 12 844 E Ft, a működési bevétel 291 E Ft, az önkormányzati
hozzájárulás 8573 E Ft.
Ezekből az adatokból jól látható, hogy az intézmény államilag továbbra is jelentősen
alulfinanszírozott, közel 40%-os hozzájárulást kell biztosítania az önkormányzatnak a
zavartalan működéshez.
2020. évben a jelenleg hatályos költségvetés bevételi főösszege 182 670 E forint.
Az éves főösszeg mindig nagyban függ attól, hogy milyen pályázatokat nyújt be az
önkormányzat. A feladatfinanszírozás tervezett mértéke idén 31 436 E forint. Az
önkormányzat 2020-ban is támogatja a helyi civil szervezeteket, az Eplényi
Gyermekekért Alapítványt, a sportegyesületet, színjátszókat, illetve az Eplényi
Turisztikai Egyesületet, ez utóbbinak tagja is az önkormányzat, összesen 1080 E Ft-tal.
2020-ban a hatályos költségvetésben összesen 48 562 ezer forintot terveztek
beruházásokra.
Ezek többek között:
 Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése 500 E Ft,
 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 820 E Ft,
 Falugondnoki autó beszerzése 14 551 E Ft,
 Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése 700 E Ft,
 Külterületi ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezése 500 E Ft,
 Kiserdő utca aszfaltozás I. ütem 10 300 Ft,
 Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése 3000 Ft,
 Közművelődési feladatokhoz kapcsolódó könyvbeszerzések 250 E Ft,
 Helyi építési szabályzat módosítása 495 E Ft,
 Óvoda kerítés cseréjére 3 400 Ft,
 Kiserdő utca aszfaltozás II. ütem (Eplény 092/5 hrsz.) 5500 E Ft,
 Árok burkolás a központban (Eplény 81 hrsz.) 2300 E Ft
 Közterületek parkosítása, fák ültetése 500 E Ft,
 Belterületi önkormányzati közlekedési táblák kihelyezése 1 500 E Ft,
 Magyar Falu Program keretében - Orvosi eszközök beszerzés 2820 E Ft,
 Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés az Eplényi Napköziotthonos
Óvoda játszóudvarába 1426 E Ft.
Felújításokra pedig 27 570 ezer forintot terveztek, amelyek a következők:
 Autóbuszvárók felújítása 1 862 E Ft
 Önkormányzati lakás felújítása 3 808 E Ft
 Veszprémi utca járda felújítás (térkövezés) 17 000 E Ft
 Járda felújítás (térkövezés) Veszprémi utca 58. és 62. szám között 2 300 E Ft
 Kiserdő utcai (Eplény 500/15 hrsz.) és Búzavirág utcai (Eplény 254 hrsz.)
játszótéri játékok felújítása, festése 600 E Ft.
3

További pályázatokkal kapcsolatos információk:
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 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, még 2016-ban.
A 2019. augusztus 28-án kézhez vett MTF/768/1/(2019) számú támogatói okirat alapján
a pályázat támogatást nyert, a Magyar Falu Program sportparkok építése alprogram
keretének terhére, Eplény településen, 1 db A típusú sportpark létesítésére. A helyszínt
időközben módosítani kellett, mert Eplény 081 hrsz.-ú ingatlan belterületbe
csatolásának időpontja egyelőre bizonytalan. Így a sportpark a Kiserdő utcai játszótér
mellett, most már inkább úgy számolnak vele, hogy a jövő tavasszal fog megvalósulni.
A Belügyminisztérium Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
törvényben szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatásához benyújtott pályázaton, a BMÖGF/4641/2020. számú döntés alapján – mint arról e hónap elején már minden háztartást
értesítettek – 590 550,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek 31 erdei
köbméter keménylombos tűzifa beszerzésére.
Jelenleg folyik a támogatási kérelmek benyújtása, amelynek jogvesztő határideje 2020
október 31. A tűzifa, a jogosult kérelmezők részére, házhoz lesz szállítva, amelynek
költségeit az önkormányzat fedezi.
A képviselő-testület 48/2019. (VI. 26.) számú határozatában úgy döntött, hogy az "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 nyújt be 1 000 000 Ft támogatásra. Az
utófinanszírozott pályázat benyújtása tavaly megtörtént, elbírálás alatt van.
A képviselő-testület által átruházott polgármesteri hatáskörben, hogy a Magyar Falu
Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című
alprogramhoz kiírt MFP-KKE/2020. kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot
nyújtak be, a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák,
járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához szükséges új
eszközök, munkagép beszerzésére, vissza nem térítendő 14 669 413 forint
támogatási összegben.
A projektben 1 db közterület karbantartására alkalmas 50 LE, 4 kerék meghajtású fülkés
új traktor, mint alapgép, továbbá erre felszerelhető 1 db 2 m szélességű hótolólap, 1 db
só- és műtrágyaszóró, valamint 1 db függesztett kivitelű rézsűkasza beszerzését
tervezik.
Az előfinanszírozott pályázat benyújtása megtörtént, elbírálás megtörtént, jelenleg
tartaléklistán van.
Szintén a képviselő-testület által átruházott polgármesteri hatáskörben, a Magyar Falu
Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás”
című alprogramhoz kiírt MFP-ÖTU/2020. kódszámú pályázati felhívásra,
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pályázatot nyújtottak be, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Búzavirág
utca belterületi burkolt út felújítására, vissza nem térítendő 20 960 546 forint támogatási
összegben.
Az előfinanszírozott pályázat benyújtása megtörtént, elbírálás megtörtént, jelenleg
tartaléklistán van.
Az önkormányzati pályázatok mellet, segítséget nyújtottak az Eplényi Gyermekekért
Alapítványnak is pályázatok benyújtására, a gyermeknapi programokra a 2018-ban
benyújtott utófinanszírozott LEADER pályázatra, a kifizetési kérelmet a még tavalyi év
végén nyújtotta be. Az idén hozzá is jutottak elnyert 560 150 Ft támogatáshoz.
A XXVIII. Eplényi Gyermeknapi programra is pályázatot nyújtott be az alapítvány,
1 000 000 Ft támogatás elnyerésére. Az utófinanszírozott pályázat benyújtása már
tavaly megtörtént, elbírálás alatt van. Jó esély van rá, hogy ezt a támogatást is elnyerik.
Közjóléti beruházásként, a VERGA Zrt. gesztorálásával, a községben több fejlesztés
is megvalósítása alatt van a „Bakancsos Barangolás a Bakonytól a Balatonig”
elnevezésű, GINOP-7.1.2-15-2017-00021 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan:
A füves sportpálya mellett már elkészült
 a játszótér: 8 593 538 Ft,
 a kondipark: 4 492 371 Ft bekerülési költséggel.
Az Ámos-hegyi pihenőerdő területén, pedig most is folynak a munkálatok
 erdei bútorok cseréje: 4 622 127 Ft,
 védőház a felhagyott kőbányánál: 3 264 680 Ft értékben.
Több fórumon már értesülhettek a kerékpározni szeretők arról, hogy a Veszprém Eplény közötti makadám kerékpárút tervezését a VERGA Zrt. már korábban
elkészíttette, és ennek a kivitelezési munkálatai már megkezdődtek, illetve folyamatban
vannak.
Még az idén, a Búzavirág utcai csatlakozási pontig, el is készül. Egy szintén kerékpáros
turizmussal kapcsolatos együttműködési megállapodás is született korábban, ami
eredetileg egy közel 50-60 km-es településeket összekötő kerékpáros túraútvonal lett
volna. A több települést – köztük Eplényt is – érintően Zirc Város Önkormányzata, mint
gesztor önkormányzat pályázott és a projekthez az előfinanszírozott támogatást is
megítélték és 2017-ben át is utalták a városnak, 2020. május 31-e a projekt
befejezésének a végső határideje. Ebből a projektből, az Eplény, Enikő Panzió és az
Olaszfalu, Major utca közötti, szintén makadám útszakaszt, a VERGA Zrt. fogja
megépíteni.
Továbbra is folyamatosan szorgalmazzuk és bízunk benne, hogy a kb. 4 km-es fizetős
82-es főútszakasz (Eplény belterülettől Olaszfalu bekötőig), az utolsó információ
szerint, jövőre várhatóan felújításra kerül.
Az óvoda és a Kiserdő utca gyalogos összekötésének a tervezése megrendelésre
került, folyamatban vannak az egyeztetések a műszaki megoldásra, itt egy biztonságos
vasúti átjárást szeretnének engedélyeztetni és megépíteni.
Külterületi ingatlanok szennyvízcsatornázásának tervei elkészültek, és ha az idő még
engedi, akkor a kivitelezést is meg kezdik az idén.
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A 2018 szeptember elején fejeződött be a közvilágítás korszerűsítés I. üteme, a LED
lámpatestek felszerelésével, amelyet 2019-ben tovább bővítettünk. A jelenleg beépített
114 db lámpatest teljesítménye összesen 2417 W, a megtakarított teljesítmény 3439 W,
a korábbi évekhez képest.
Azonban vannak még olyan részek, ahol tovább kell fejleszteni, ilyen például a Kiserdő
utca és a Búzavirág utca összekötő szakaszának közvilágítása, amely tervezésének a
költsége szerepel is a költségvetésben.
A villamosítás, távbeszélő hálózat fejlesztés területén is történt előrelépés, amely
egyelőre ismeretlen ok miatt megtorpant. A DIGI Távközlési Szolgáltató Kft.
megbízásából a PD-Team Mérnökiroda Kft. (1139 Budapest, Csongor utca 7/A.) tervei
alapján, Eplényben, közös oszlopsoros E.ON 0,4 kV-os hálózat – DIGI GYR fejlesztés,
0,4 kV-os oszlopok helyben cseréjéhez a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást már
tavaly májusban kiadtam. A kivitelező tájékoztatása szerint, a beruházást már tavaly
tervezték megkezdeni.
A központi buszmegálló felújítása után, a buszmegállón belül, a lakosság kérésének
megfelelően, körbe padot szereltünk fel.
Elkészíttettük a színpad melletti raktárépületnek (korábbi istállónak) a felújítási
terveit, így egy településképet javító pályázati kiírás esetében azonnal tudnak pályázni
úgy, hogy az önerő is biztosított hozzá. A felújítás becsült tervezői költsége kb. 25 millió
forint. Ez mindenképpen a prioritások között szerepel a következő években.
További tervek között szerepelnek még, a környezetvédelemmel, turisztikával,
településüzemeltetéssel, zöldfelület fejlesztéssel kapcsolatos feladatok, a fák
telepítését is folytatni szeretnék, még az idén 44 db díszfát ültetnek el. A turisztikai
tájékoztató táblákat pedig, a turisztikai egyesülettel egyeztetve, frissíteni fogják 2021ben.
Már tavaly is utalt rá, hogy Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta,
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyét érintő
területére, valamint a LEADER HACS teljes területére vonatkozó „Fenntartható Energia
és Klíma Akcióterv 2019-2030”, valamint az arról készült magyar és angol nyelvű
Excel-formátumú jelentés dokumentumokat.
Továbbá a képviselő-testület döntött a hivatalos kötelezettségvállalási dokumentumban
rögzített kötelezettségvállalások teljes körű ismeretében, és egyben felhatalmazta a
polgármestert, hogy a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant
of Mayors for Climate and Energy) csatlakozzon. A cél ezen időszak alatt az energiafelhasználás 40%-os csökkentése.
Az oktatás, nevelés területén az óvoda és orvosi rendelő fejlesztését, valamint az
önkormányzati épületek energetikai felújítását továbbra is napirenden tartják. Ebből sok
mindent meg is valósítottak már, és továbbra is élnek a pályázati lehetőségekkel.
A közbiztonsági feladatokkal, fejlesztéssel kapcsolatban a térfigyelő rendszer
bővítése szerepel még jövőbeni tervekben.
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A telekértékesítések olyan ütemben haladtak, hogy már gyakorlatilag mindegyiknek
van új gazdája. Ennek okán, a Kiserdő utcában két szakaszon, ahol nem folyik építkezés,
aszfaltozást is elvégezték.
Az IKSZT 2010-es átadása óta, függetlenül attól, hogy a kötelező fenntartási
kötelezettség már megszűnt, az önkormányzat továbbra is teljes munkaidőben
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 vészhelyzet kicsit átrendezte a korábbi közösségi
programokat, emiatt nem tarthatták meg a gyereknapot és a falunapot.
A karácsonyi ünnepség, a biztonsági előírások betartása mellett, december 18-án
meg lesz tartva.
Ez év április 1-től bevezették a falugondnoki szolgálatot, Tarné Jámbor Anita a
falugondnok. Az idősek és az óvodások ételszállítását már a szolgálat végzi, egyéb
tevékenységek mellett. Így most már, néhány hónapja, nem csak hétköznapokon,
hanem szombaton és egyes ünnepnapokon is szállítanak ebédet.
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.
2. A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Tóth Gábor r. őrgy. őrsparancsnok
Róka Attila r. őrgy.:
Elmondja, hogy írásban megküldték a tájékoztatót. Szóban már csak kiegészítené azt.
Az adatok azt mutatják és reméli, hogy az itt lakók is úgy érzik, hogy Eplény nem tartozik
a bűnügyileg fertőzött területek közé. Számadatokban kifejezve, ez összesen 6-7
bűncselekményt jelentett az elmúlt évben. Ezek között szerencsére nincs kiemelt súlyú,
erőszakos bűncselekmény, amely jelentősen negatív irányba befolyásolhatta volna az itt
élőknek a biztonságérzetét. A 6 bűncselekményből kettő pld. olyan volt, hogy a 82. sz.
főúton a vasúti átjáróhoz köthető. Sajnos néha előfordul olyan, hogy egy-egy teherautó
megrongálja az átjáró biztonsági sorompóját. A másik négy bűncselekmény vagyoni
jellegű volt, de azok sem voltak súlyosak. De azon vannak, hogy még ezeket a számokat
is csökkentsék. Úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy egy településen alacsonyak legyenek a
bűncselekményi számok, ahhoz nemcsak a rendőrség erőfeszítése szükséges, hanem az
is, hogy a településen élők körültekintő, mindenféle könnyelműségektől mentes
magatartást tanúsítsanak. Szerinte ezekkel helyben nincs probléma.
A település közlekedésbiztonságát alapvetően meghatározza, hogy áthalad rajta a 82.
számú főút. Szerencsére a tavalyi évben személyi sérüléses közlekedési baleset nem
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történt. Koccanásos balesetek vannak, de ezeknek a pontos számáról nem tud
beszámolni, mert ilyenkor nem szükségszerű, hogy rendőri intézkedés történjen.
Nagyon fontosnak tartja, egy terület közbiztonságával kapcsolatban a bűn- és
balesetmegelőzést. Bár Eplény vonatkozásában nincsenek olyan célcsoportok, akiket
meg lehetne mondjuk keresni egy-egy bűnmegelőzési előadással. Ha esetleg van
valamilyen rendezvény a településen, akár egy falunap. A rendőrség tudja ezeket
színesíteni esetlegesen egy technikai bemutatóval, egy rövid ismertetővel, filmvetítéssel.
Bármikor tudnak bűnmegelőzési témában előadást tartani. Ha ilyen igény van, akkor azt
nagyon szívesen teljesítik. Illetőleg azért is fontos a megelőzés, mert a rohanó
világunkban számos olyan új terület jelentkezett az utóbbi néhány évben, amelyről
mindenképpen beszélni kell.
Konkrétan az internetre gondol. Ha erről beszélünk, akkor felmerül az adatvédelem
ügye. A gyermekek és a felnőttek is, telefonnal a kezükben járnak, videokat, fotókat
készítenek. Feltöltik közösségi oldalakra, internetre. Ezekben az esetekben erőteljesen
felmerül az adatvédelem kérdése. Rengeteg olyan eljárás van folyamatban, ahol, az
érintett engedélye nélkül készített felvétel vagy fotó felkerül a világhálóra. Ha ehhez a
felvételen látható személy nem járul hozzá, akkor, aki ezt feltölti, az elköveti a személyes
adatokkal való visszaélés bűncselekményét. De, az internetre visszatérve, lehetne
beszélni a zaklatásokról, becsületsértésekről, rágalmazásokról. Ez mind olyan terület,
amiről nagyon sokat lehetne beszélni és nagyon sok ember tudta nélkül követi el ezeket
a cselekményeket, és ezzel jogsértést követ el. Tehát minél szélesebb körben kellene,
hogy mindenki halljon ezekről a dolgokról. Fontos lenne, hogy a szülők tudjanak beszélni
a gyermekeiknek is ezekről a témákról.
Eplénynek van egy nagyon jó körzeti megbízottja, Nick Róbert. Ő nagyon rutinos és
sokéves tapasztalattal rendelkező kolléga. Úgy gondolja, hogy jó kapcsolatot ápol az
önkormányzattal. Az ő nevében és a munkatársak nevében is szeretné megköszönni azt
a segítséget és támogatást, amit folyamatosan kapnak a településtől. Illetőleg kérnék a
jövőben is ezt a támogatást.
Kéri a képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.
Ennyivel szerette volna kiegészíteni az írásbeli tájékoztatót, ha pedig kérdés van nagyon
szívesen válaszol.
Szilárd Zoltán képviselő:
Megkérdezi, hogy a falu közepén elhelyezkedő VÉDA mennyire vált be, akár az
elhelyezése, akár az, hogy mennyire szorítja vissza a gyorshajtást? Másrészt, hogy vane olyan vélemény, hogy falun belül máshol jobb helyen lenne? Azért kérdezi, mert sajnos
a falu felső felén a baleseteket nem szorítja vissza.
Róka Attila r. őrgy.:
Elmondja, hogy véleményüket nem kérik ki ezzel kapcsolatban. Helyi szinten nem
rendelkeznek információval arról, hogy egy bizonyos időtartamban mennyi gyorshajtó
van. Kezdeményezni lehet az áthelyezést, ezt a minisztérium felé kell jelezni. De a
polgármester úr biztosan többet tud erről.
Fiskál János polgármester:
Válaszában elmondja, hogy a VÉDA telepítése előtt a közlekedési szakemberek
egyeztettek az önkormányzattal. Tudatosan került a mostani helyére, mivel a község
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központjában az óvoda környékét és a boltok közelében lassítja az autósokat. Ez a
legfontosabb, emiatt került oda. Viszont a falu felső felén lévő gyorshajtás megoldására
is lesz majd műszaki megoldás, mivel fontos, hogy ott is normalizálódjon a helyzet.
Magyar János képviselő:
Kérdezi, hogy távolabbról tud-e sebességet mérni, vagy csak ez a 30 méter előtte-utána
lehetséges? Mivel a VÉDA közelében lassítanak, aztán a mérési távolságon kívül újra
gyorsan hajtanak.
Róka Attila r. őrgy.:
Elmondja, hogy ezeknek a kameráknak is többféle típusa van. Az, hogy milyen a mérési
távolsága központilag állítják be ezeket, ebbe a helyi rendőrségnek beleszólása nincsen.
De nemcsak mérésre lehet használni, egyre több funkcióra lehet használni, pld. nézi a
biztonsági övet, rendszám felismerés. De, a rendőrségnek vannak okos készülékei,
mellyel rá tudnak kapcsolódni és távolról is meg tudnak figyelni szabálysértőket és meg
tudják állítani őket.
Czigler Zoltán képviselő:
Kérdezi, hogy a Zirci rendőrőrs személyi és tárgyi feltételei adottak-e a körzet
biztonságos fenntartásához?
Róka Attila r. őrgy.
Elmondja, hogy ezek a feltételek eléggé kötöttek, főleg a személyi feltételek. Sok évvel
ezelőtt meghatározták, hogy ide hány beosztás kell, hány körzeti megbízott, hány járőr.
Ő véleménye szerint, sokkal többet tartana szükségesnek. Az állományszám módosítás
az országon rendőrfőkapitány engedélyéhez kötött, mivel ennek költségvonzatai is
vannak. Úgy gondolja, hogy a területhez, településszámhoz, a körzeti megbízottak
száma, az elegendő. A járőrök számának bővítésére lenne inkább szükség. Ők kevesen
vannak, így néha a körzeti megbízottaikat kénytelenek befogni járőrszolgálatba. A
technikai feltételek az alapfeladatok ellátásához adottak, a felszerelés kielégítő. Nagy
előrelépés volt az utóbbi években, hogy mindenféle nyilvántartáshoz hozzá tudnak férni
a helyszínen az okoseszközeik segítségével. Akár egy komplett intézkedést is tudnak
rajta rögzíteni, mindenféle további bürokráciát elkerülve. Ezzel nagyon sok időt meg
lehet spórolni, hiszen nem kell utána még 3-4 órát a számítógép előtt ülni. Így alapjában
megfelelőnek tartja a tárgyi feltételeket. A személyi feltételekben javulást várna. Van
járőr hely is, már csak jelentkezőt kell találni, a toborzás folyik.

(Az írásbeli tájékoztató szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
Fiskál János polgármester:
Megkérdezi, hogy a lakosság részéről van-e kérdés az őrnagy úrhoz? Kérdés nincs, így
megköszöni a tájékoztatót.
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul veszik-e?
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A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
Ezután indítványozza, hogy térjenek át a következő napirendre, a lakossági
észrevételekre és hozzászólásokra.
3. Lakossági észrevételek, vélemények
Szilárd Zoltán képviselő:
Érdeklődik, hogy van-e tudomása a polgármesternek koronavírus fertőzöttről
Eplényben?
Fiskál János polgármester:
Válaszában elmondja, hogy jelen pillanatban nincs tudomása aktív fertőzöttről, de nem
kapnak hivatalosan területi adatokat. Összesen kettő, korábban igazolt fertőzöttről volt
tudomása Eplényben, mindegyik házi karanténnal átvészelte szerencsére. Súlyos
megbetegedésről nem tud a háziorvosi körzetben. Reméli, ezt tudják is tartani és nem
lesz sokkal rosszabb a helyzet. Ami tőlük telhető és elvárható, azt az önkormányzat
részéről megtették és a jövőben is megteszik. Az állampolgárok is, úgy látja, hogy
zömében körültekintőek és vigyáznak egymásra. Bárkinek bármilyen kérése lenne,
élelmiszer beszerzésre, gyógyszer kiváltásra lenne szüksége, nyugodtan forduljon
hozzájuk. A falugondnokot is el lehet érni, rendelkezésre állnak és segítenek.
Magyar János képviselő:
Megkérdezi, hogy tervezik-e falubusszal szállítani az iskolásokat Gyulafirátótra?
Fiskál János polgármester:
Válaszában elmondja, hogy korábban sem tervezték és nem is tervezik az iskolás
gyermekszállítást. Egyébként a létszám és a tárgyi, valamint személyi szállítási feltételek
is olyanok, hogy nem is tudnák ezt biztonságosan és folyamatosan megoldani.
Kirchkeszner Tibor eplényi lakos:
Érdeklődik, hogy az újonnan kihelyezett közlekedési táblák kihelyezésével mi a cél, miért
kerültek ki olyan táblák, hogy tehergépjárművel behajtani tilos, kivéve engedéllyel?
Fiskál János polgármester:
Válaszában elmondja, hogy az az oka, hogy az önkormányzati utakat felújították és
fenntartási kötelezettsége van az önkormányzatnak. Korábban a 3,5 t-s korlátozások
voltak kihelyezve, a jelenlegi kiegészítő nélküli táblák is szinte ugyanezt a korlátozást
tartalmazzák, viszont, talán így szembetűnőbb a tiltás. A cél egyértelműen a nemrégiben
felújított belterületi utak megóvása.
Az engedélyt a közút kezelőjétől kell megkérni. Jelen esetben az önkormányzat a
közútkezelő, így az átruházott hatáskör alapján, a polgármestertől kell engedélyt kérni.
Néhány helyen még módosulhat a behajtási tilalom, kivéve célforgalomra.
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Természetesen, az epényi telephellyel rendelkezők, éves behajtási engedélyt kérhetnek
és kapnak is. Az engedély kiadása egyszerű módon lesz intézhető.
A nem indokolt – pl. a VÉDA-t megkerülni szándékozó – teherforgalmat kívánják kitiltani
a belterületi utakról. Az óvoda előtti központi részre viszont csak nagyon indokolt
esetben, és csak ténylegesen célirányosan lehet behajtani, kizárólag engedéllyel. Itt a
sebességhatár is csökkentésre került, főként a gyermekek biztonságára való tekintettel.
Baráth József eplényi lakos:
Kérdezi, hogy a 82-es úton lehetne-e térfigyelő kamerát kihelyezni? Annak is visszatartó
hatása lehetne gyorshajtás esetében.
Fiskál János polgármester:
Válaszában elmondja, hogy a 82-es úton ezt nem valószínű, hogy engednék, de egyéb
belterületen belüli önkormányzati területeken tervezik. Van már térfigyelő kamera a
településen. A központi részen, ki is vannak téve a táblák. Csak úgy egyszerűen nem
lehet kitenni egy térfigyelő kamerát. Megvannak a szigorú szabályai, hogyan lehet azt
szabályosan üzemeltetni.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így a közmeghallgatást 18 óra 54
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
polgármester

dr. Dancs Judit
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:
dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető, jegyzői főtanácsadó
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