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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/12-12/2021. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. 
október 27-én 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 irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
Haizler Mihályné jegyzőkönyvvezető   
Róka Attila r. őrgy. 
 
Eplényi lakosok 6 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 2021. október 28-i közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 
 

NAPIRENDEK: 
 
1. Tájékoztató a 2020. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2021. 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 2020. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2021. évi 

gazdálkodásáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Fiskál János polgármester:  
 
Eplény Községi Önkormányzat 2020-ban összesen 190 679 ezer forint bevételből 
gazdálkodhatott, a kiadása 140 418 ezer forint volt és 50 279 ezer forint 
pénzmaradvánnyal zárta az évet.  
A vagyonmérleg szerinti vagyonunk: 516 676 ezer forint volt a tavalyi évben.   
A helyi adókból tavaly 19 851 ezer forint folyt be, amely 5285 ezer forinttal 
kevesebb, mint az előző évi.  A helyi adók összetétele a következő volt: 
idegenforgalmi adó 347 ezer forint, építményadó 380 ezer forint, 
kommunális adó 2096 ezer forint, telekadó 2081 ezer forint, iparűzési adó 14 
332 forint, gépjármű adó 0 Ft, talajterhelési díj 0 forint, valamint pótlékok, 
bírságok 615 ezer forint. Az idegenforgalmi adó és az iparűzési adó csökkenése a 
járványügyi korlátozásokkal magyarázható. 
A gépjármű adó esetében már más a helyzet, 2013-ig az ebből befolyt összeg 100%-a 
maradt az önkormányzatoknál, ekkor a 60%-át, tavaly pedig a teljes összeget elvonta 
a Kormány, ez egyértelműen az önkormányzatok megsarcolását jelenti. Kb. 4,1 millió Ft 
gépjárműadót fizettek be az eplényi állampolgárok az államnak.  
 
A központi feladatfinanszírozási támogatás, melyet önkormányzati működésre 
kapunk 31 345 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, 
abszolút értékben, hosszú-hosszú évek óta számottevően nem változott. Reálértéken 
pedig még romlott is. 
 
2020-ban összesen 44 661 ezer forintot fordítottunk különböző beruházásokra.  
Ezek többek között:  

 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 1801 E Ft, 
 Falugondnoki autó beszerzése 14 548 E Ft, 
 Külterületi ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezése 203 E Ft, 
 Kiserdő utca aszfaltozás I. ütem 10 290 Ft, 

 Közművelődési feladatokhoz kapcsolódó könyvbeszerzések 243 E Ft, 
 Helyi építési szabályzat módosítása 457 E Ft, 
 Óvoda kerítés cseréjére 3000 Ft, 
 Kiserdő utca aszfaltozás II. ütem (Eplény 092/5 hrsz.) 5436 E Ft, 
 Árok burkolás a központban (Eplény 81 hrsz.) 2184 E Ft 

 Közterületek parkosítása, fák ültetése 497 E Ft, 
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 Belterületi önkormányzati közlekedési táblák kihelyezése 1465 E Ft,  
 Magyar Falu Program keretében - Orvosi eszközök beszerzés 2785 E Ft, 
 Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés az Eplényi Napköziotthonos 

Óvoda játszóudvarába 1490 E Ft. 
 
Felújításokra pedig 19 265 ezer forintot költöttünk, amelyek a következők: 

 Autóbuszvárók felújítása 144 E Ft 

 Veszprémi utca járda felújítás (térkövezés) 16 925 E Ft 
 Járda felújítás (térkövezés) Veszprémi utca 58. és 62. szám között 2196 E Ft 

 
Ezen felül elvégeztük a Kiserdő utcai (Eplény 500/15 hrsz.) és Búzavirág utcai (Eplény 
254 hrsz.) játszótéri játékok felújítását, festését, amely 330 E Ft-ba került. 

 
Közjóléti beruházásként, a VERGA Zrt. gesztorálásával, a „Bakancsos Barangolás a 
Bakonytól a Balatonig” elnevezésű, GINOP-7.1.2-15-2017-00021 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódóan: 
a füves sportpálya mellett elkészült  

 a játszótér: 8 593 538 Ft, 
 a 13 eszközből álló kondipark: 4 492 371 Ft bekerülési költséggel; 

az Ámos-hegyi pihenőerdő területén 

 erdei bútorok cseréje: 4 622 127 Ft,  
 védőház és pihenő padok a felhagyott kőbányánál: 3 264 680 Ft értékben  

Mindösszesen: 20 973 E Ft értékű közjóléti fejlesztés valósult meg. 
 

Eplényi Napköziotthonos Óvoda működésével kapcsolatos információk: 
Az intézmény bevétele 2020-ban összesen: 20 778 E Ft, ebből feladatfinanszírozott 
állami támogatás 13 220 E Ft, a működési bevétel 249 E Ft, az önkormányzati 
hozzájárulás 7309 E Ft.  
Ezekből az adatokból jól látható, hogy az intézmény államilag továbbra is jelentősen 
alulfinanszírozott, 35,2%-os hozzájárulást kellett biztosítania az önkormányzatnak a 
zavartalan működéshez.  
 
2021. évben a jelenleg hatályos költségvetés bevételi főösszege 144 616 E forint. 
Az éves főösszeg mindig nagyban függ attól, hogy milyen pályázatokat nyújt be az 
önkormányzat. A feladatfinanszírozás tervezett mértéke idén 37 755 E forint. A 
költségvetésben a helyi civil szervezetek – az Eplényi Gyermekekért Alapítvány, az 
Eplény SE, Fortuna Színjátszó Egyesület – támogatására összesen 1080 E Ft került 
betervezésre. Az Eplényi Turisztikai Egyesületnek pedig tagja az önkormányzat. 
 
2021-ben a hatályos költségvetésben összesen 10 678 ezer forintot terveztünk 
beruházásokra.  
Ezek többek között:  

 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 959 E Ft, 
 Könyvtári állománygyarapítás 250 Ft, 
 Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca) 700 

E Ft, 
 Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése 3000 Ft, 

 Bánya utca telekhatár-rendezéshez ingatlanrész megvásárlása 300 Ft, 
 Orvosi rendelő bútor készítés 300 E Ft, 
 Bánya utca vége - forduló kialakítása (Eplény 235/1 hrsz.) 1400 Ft, 
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 IKSZT épületre (97 hrsz.) új kovácsoltvas ablak- és ajtórácsok, támfalra láncos 
korlát készítése 4000 Ft, 

 Óvoda konyhabútor 300 Ft, 
 Gyöngyvirág utca csapadékvíz elvezetés (árok burkolás) 3000 Ft, 
 Belterületi ingatlanok vízbekötése 90 Ft, 
 Külterületi ingatlanok szennyvízbekötése 3000 Ft, 

 
Felújításokra pedig 11 808 ezer forintot terveztünk, amelyek a következők: 

 önkormányzati lakás felújítása 3 808 E Ft, 
 Veszprémi utca 68/B. raktár felújítása (tető) 8000 E Ft. 

 
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 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 pályázatunk támogatást nyert, a Magyar Falu Program sportparkok építése alprogram 
keretének terhére, Eplény településen, 1 db A típusú sportpark létesítésére. 
A sportpark nemrégen elkészült és 2021. szeptember 29-én a műszaki átadás is 
megtörtént, innentől 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 pályázatunkon, a BMÖGF/191-
35/2021. számú döntés alapján – mint azt e hónap elején már közzétettük – 590 550,- 
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk 31 erdei köbméter keménylombos 
tűzifa beszerzésére. 
Jelenleg folyik a támogatási kérelmek benyújtása, amelynek jogvesztő határideje 2021 
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. Az utófinanszírozott pályázat 
sikeres volt, ez évi elszámolást követően, 966 920 Ft támogatást nyertünk.  
 
A képviselő-testület által átruházott polgármesteri hatáskörben, hogy a Magyar Falu 
Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése – 2021” című, MFP-KOEB/2021 
kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot nyújtunk be, a belterületi közterületek 
megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, 
emlékhelyek fenntartásához, gondozásához szükséges új eszközök, munkagép 
beszerzésére, vissza nem térítendő 14 795 500 forint támogatási összegben.  
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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 
tervezzük. 
Az előfinanszírozott pályázat benyújtása és elbírálás megtörtént, jelenleg tartaléklistán 
van. 
 
Szintén a képviselő-testület által átruházott polgármesteri hatáskörben, a Magyar Falu 
Program keretében „Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” 
című alprogramhoz kiírt MFP-UHK/2021. kódszámú pályázati felhívásra, 
pályázatot nyújtottunk be, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 
Búzavirág utca belterületi burkolt út felújítására, vissza nem térítendő 23 060 914 forint 
támogatási összegben. 
Az előfinanszírozott pályázat benyújtása és elbírálás megtörtént, jelenleg tartaléklistán 
van. 
 
Az önkormányzati pályázatok mellet, segítséget nyújtottunk az Eplényi Gyermekekért 
Alapítványnak is pályázat benyújtásában és elszámolásában. A XXVIII. Eplényi 
Gyermeknapi programra szintén pályázatot nyújtott be az alapítvány, 1 000 000 Ft 
támogatás elnyerésére. A támogatás, az elszámolást követően, a múlt hónapban, meg 
is érkezett az alapítvány számlájára. 
 
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 az idén be is fejeződtek. 
Tavaly, a Búzavirág utcai csatlakozási pontig, készült el az út.  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, akkor 2020. május 31-e volt 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. az idén 
megépítette. A város pedig, szintén az idén, megépíttette meg az Olaszfalu és Zirc 
közötti makadám kerékpárutat.  
 
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, ismét csak azt tudom mondani, hogy 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 szeretnénk engedélyeztetni és megépíteni. Az engedélyes tervek a MÁV-
hoz benyújtásra kerültek. 
 
Külterületi ingatlanok szennyvízcsatornázásának tervei elkészültek, és a múlt hónap 
végén a gravitációs szakasz már megépítésre is került. A nyomott vezeték szakasz (kb. 
230 fm) árajánlatkérése van most folyamatban. 
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Folyamatban van 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. Tájékoztatás szerint, a beruházást már 2019-ben tervezték 
megkezdeni, ami nem történt meg.  
Az idén viszont, meglepetésre, 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. 
 
Elkészíttettük a színpad melletti raktárépületnek (korábbi istállónak) a felújítási 
terveit, így egy településképet javító pályázati kiírás esetében azonnal tudunk pályázni 
úgy, hogy az önerő is biztosított hozzá. A felújítás becsült tervezői költsége, a fa- és 
vasanyag áremelkedése előtti áron számolva, 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 szeretnénk, még az idén 44 db díszfát ültettünk el. Jövő tavasszal 
további 30 db fa ültetését tervezzük, pályázati támogatással. A turisztikai tájékoztató 
táblákat pedig, a turisztikai egyesülettel egyeztetve, frissíteni fogjuk. 
 
Az oktatás, nevelés területén az óvoda és orvosi rendelő fejlesztését, valamint az 
önkormányzati épületek energetikai felújítását továbbra is napirenden tartjuk. Ebből sok 
mindent meg is valósítottuk már, és továbbra is élünk a pályázati lehetőségekkel. 
  
A közbiztonsági feladatokkal, fejlesztéssel kapcsolatban a térfigyelő rendszer 
bővítése szerepel továbbra is tervekben.  
 
A telekértékesítések olyan ütemben haladtak, hogy minden az 50 db telek elkelt. 
 
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 veszélyhelyzet kicsit átrendezte a korábbi közösségi 
programokat, a gyereknapot és a falunapot.  
A karácsonyi ünnepség, a biztonsági előírások betartása mellett, a tervek szerint 
december 17-én meg lesz tartva. Arra lehet számítani, hogy műsorral a gyermekek nem 
fognak részt venni a járványügyi helyzetre való tekintettel. Abban maradtak az 
intézményvezetőkkel, hogyha lehet, biztonsági okokból inkább távol maradnának. 
 
Tavaly április 1-től bevezettük a falugondnoki szolgálatot, Tarné Jámbor Anita a 
falugondnok, aki az idén elvégezte a kötelező képzést is. Az idősek és az óvodások 
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ételszállítását már a szolgálat végzi, egyéb tevékenységek mellett. Így most már, nem 
csak hétköznapokon, hanem az igényeknek megfelelően, szombaton és egyes 
ünnepnapokon is szállítunk 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 állok 
rendelkezésre.  
 
 
2. A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató  

Előadó: Róka Attila r. őrgy. 

 
Róka Attila r. őrgy.: 
 
Első körben szeretné köszönteni a település közmeghallgatáson megjelent lakosait és a 
képviselő-testület tagjait. Néhány szóval röviden beszámolna Eplény település 
közbiztonsági helyzetéről. 
Összességében azt tudja elmondani, hogy Eplény nem tartozik közbiztonságilag a 
fertőzött települések közé. Hál' Istennek, ez a 16 települést magában foglaló Zirci 
Rendőrőrs területére vonatkozóan is elmondható. Ezen belül Eplény jó helyet foglal el. 
Ebben az évben három-négy olyan eset volt, ami miatt rendőrségi eljárást kellett 
indítani, de ezek olyan események, amelyek nem váltottak ki közfelháborodást, nem 
erőszakos jellegű cselekmények, ami miatt félni kellene. Mindenképpen meg kell 
említeni az Eplény külterületén lévő síarénát. Ez egy olyan sport- és rendezvényközpont, 
ahol – van olyan nap -, amikor ezrek megfordulnak. Tehát, ehhez képest csekély 
mennyiségű jogellenes cselekmény történt ebben az évben a síarénához kötődően. De, 
mindenképpen ki kell emelnie, hogy itt azokról az eseményekről van szó, amit 
bejelentenek. Ezen felül feltételezhető, hogy történhettek még esetek, de lehet, hogy 
inkább nem jelentették be, persze az is lehet, hogy nem volt vagy nincs ilyen. Egyik 
esetben egy elveszett telefon miatt riasztották a kollégákat. Egy húszezer forintos 
telefonról volt szó, amit elhagyott a gazdája. Aztán lehet, hogy még most is valamelyik 
sziklahasadékba hever, csak ugye nem találták meg, és emiatt kellett eljárást indítani. 
A másik esetben egy pár sílécet tulajdonítottak el, ami szintén nem képvisel relatíve 
nagyobb értéket, – bár akitől elvitték, feltehetőleg azért nem érintette kellemesen – egy 
50-60 ezer forintos sílécről volt szó. Hál' Istennek, az előző években sem volt jellemző 
az, hogy tömegével kaptak volna a bejelentést a síarénából. Előfordulnak ilyen jellegű 
lopások, de ha ilyen kis számban maradnak ezek, akkor nincs ok panaszra, persze 
idézőjelben mondva, mert, ahogy az előbb is említette, akitől ellopják, annak ez nagy 
kár.  
Aztán volt még Eplényben olyan esemény, amikor egy családi konfliktus fajult 
bántalmazássá, viszont ez olyan csekély mértékű volt, úgymond kismérvű sérülést 
okozott a bántalmazottnak, hogy a sértettnek az indítványától kellett függővé tenni azt, 
hogy egyáltalán indul-e rendőri eljárás. Itt azért különbséget kell tenni, az ilyen családon 
belüli konfliktusoknál, hogyha olyan mérvű a sérülés okozása, hogy az már súlyos 



8 

 

sérülés, akkor mindenképpen el kell járni a rendőrségnek. Viszont vannak az enyhébb 
lefolyású családi konfliktusok, amikor a sértettnek joga van eldönteni azt, hogy rendőri 
eljárást indíttasson, tehát indítványozzon. Amúgy azt tudni érdemes ezekről az 
esetekről, hogy általában az esetek kilencven százalékában nem indul eljárás. Mivel e 
családi konfliktusok esetében, együtt élő személyekről van szó. A konfliktus hevében 
rendőrséget hívnak, de mikor a kedélyek lenyugszanak, akkor szinte kivétel nélkül az a 
jellemző, hogy nem történik meg ez az indítvány a másik fél felelősségre vonása 
érdekében.  
Mindenképpen meg kell még említeni Eplényben a közlekedésbiztonság körébe tartozó 
eseményeket. A 82-es számú főút, és az ahhoz kapcsolódó balesetek, rongálások stb. 
A 82-es számú főút, ami alapvetően meghatározza a településnek a közlekedés 
biztonságát. Évente néhány alkalommal előfordul – ami éppen a múlt héten is történt – 
a sorompórúd letörése. Ez általában gondatlan, figyelmetlen vezetői magatartás 
következménye. Többségében az elkövetők értesítik a rendőrséget, hogy sajnos letörött 
a sorompó. Tehát, ezeknek az eseményeknek az okozója többségében megvan. A másik 
sarkalatos helyszín, a 82-es számú főúton a zirci bevezető része, ahol – ha nem is 
rendszeresen –, de előfordul olyan jellegű baleset, hogy a Zirc felől érkezők helytelenül 
választják meg – főleg egy csúszós úton – a haladási sebességet, és kisodródnak az 
útról. Ha az lenne a vezetői magatartás, hogy amikor lakott területhez közeledik, akkor 
már a településtáblához úgy érkezik, hogy csak ötvennel közlekedik, akkor valószínűleg 
nem lenne ennyi baleset azon a szakaszon. 
Ezeket a dolgokat tartotta fontosnak elmondani Eplény település vonatkozásában. 
Viszont megragadná az alkalmat, és szólna még egy olyan nagyon fontos dologról, ami 
mindenképpen említést érdemel. Közelednek az ünnepek. A Halottak Napja, 
Mindenszentek, jönnek az ünnepi bevásárlások. Nagyon-nagyon sok ember közlekedik 
gépkocsival, gyalogosan, sok pénzt magánál vagy a gépkocsijában tartva. Fontos lenne 
az, – nem annyira a rendőrség dolga –, hogy megakadályozza azokat a lopásos 
bűncselekményeket, amiket ilyenkor jellemzően a bűnelkövetők megpróbálnak elkövetni 
a gyanútlan emberek ellen. Tehát mindenkinek, főleg ezekben a nagy tömegekben, 
amik most következnek, vigyázni kell a saját értékeire. 
Elsősorban arra gondol, hogy sajnos vannak olyan bűnelkövetők, akik erre 
specializálódnak: az idősek sérelmére elkövetett bűncselekményekre. Ez az a korosztály, 
amely még abban a korban nőtt fel, ahol azért nagyobb volt a bizalom. Az ő 
segítőkészségük és az empatikus készségük, tehát magasabb, sokkal magasabb, mint 
a mai fiatalságé, ezért sokszor őket veszik célba ezek az elkövetők, akik meg akarják 
károsítani az embereket. Fontos ilyenkor arról beszélni, hogy tényleg vigyázzanak az 
értékeikre, és figyeljenek oda a másik emberre. Főleg, ha idős szomszéd van, aki 
egyedül él. Ez nem csak az évnek ebben az időszakában fontos, hanem máskor is, hiszen 
az elkövetők, akikről beszélt, kitalálnak valamilyen történetet, és próbálnak mindig a 
gyanútlan áldozatok közelébe jutni. Itt elég annyi, hogy jönnek majd a választások. 
Biztos, hogy lesznek olyan elkövetők, akik majd be akarnak jutni, hogy kopogtató 
cédulát hoznak, pártrendezvényt akarnak népszerűsíteni, és mindenképpen be akarnak 
menni. Rámenősek, és ezért nagyon fontos az, hogy ezeket mindig észben kell tartani. 
Nem tudja, hogy itt a településen van-e nyugdíjas klub. De ha nincs, akkor tudnak 
tájékoztatólapokat biztosítani az önkormányzat részére és megköszöni, ha eljuttatják az 
időseknek.  
Köszöni szépen, ennyit szeretett volna elmondani. Esetleg, ha kérdés van, nagyon 
szívesen válaszol rá. 
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Fiskál János polgármester: 
 
Köszöni szépen a tájékoztatást. Szívesen eljuttatják a tájékoztatólapokat az idős 
embereknek, mint azt már korábban is tették. Annyit szeretne mondani, az mindenképp 
örömteli, hogy volt rosszabb év is, amikor több bűncselekmény is történt, főleg abban 
az időszakban, amikor a besurranásos esetek voltak. Az utóbbi néhány évben hasonló 
esetekről nem tudnak.  
Annak is örülnek, – ha lehet úgy mondani –, hogy minősített eset nem volt Eplényben. 
Amit a parancsnok úr is említett, a 82-es főút Zirc felőli bevezető szakaszával 
kapcsolatban, a közútkezelő fele történt többször is jelzés, illetve a rendőrség 
támogatásával is, hogy a temetőt elhagyva, legalább egy 70-es lassító táblát 
helyezzenek ki. Ez legalább már egy figyelmeztetés lehetne, és ha egy picivel is elveszi 
a lábát a gépkocsivezető a gázról, akkor a településre behajtva már olyan sebességgel 
érkezik, amivel a csúszós úton már biztonságosan be tudná venni a kanyart.  
A másik probléma pedig az útnak a rossz minősége, mert például egy motoros baleset 
egyértelműen az útnak a hibájából történt. A kátyú megdobta a motort és emiatt 
megcsúszott. Szerencsére a motorosnak nem történt komoly baja, de elég hosszan 
„végig szánkázott” az úton motorral.  
A lassító táblán kívül a másik, amit szerettek volna, hogy visszakerüljön, az az 
elektronikus kijelezős ötvenes figyelemfelhívó. Az a baj, mint tapasztalható másutt is, 
hogy ezek nem üzembiztosak, ehelyett most egy kamera került oda felszerelésre. Ez 
viszont már csak az eseményt rögzíti. Azt nem tudja, hogy a rendőrségnek sikerült-e az 
utóbbi időszakban igénybe venni ennek a kamerának a felvételét a közúttól kérve. 
 
Róka Attila r. őrgy.: 
 
Nekik nincs erről információjuk, mert amikor sérüléses közlekedési baleset történik, azt 
teljes mértékben a Veszprémi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 
rendezi. De, biztosan igénybe vették, ha tudomásuk volt arról, hogy itt van kamera. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Egyetlen egy lakossági észrevétel lenne, amit tolmácsolni szeretne. Ha baleset, vagy 
bármi más ok miatt, a 82-es úton elterelés van, akkor a Kiserdő és a Búzavirág utcát 
teherautókkal, adott esetben buszokkal megterhelik, amely azért probléma, mert eleve 
nem elég szélesek és nem ilyen terhelésre lettek tervezve. Sajnos mire a rendőrség kiér, 
addigra már megtörténik, hogy ezekkel a járművekkel ráhajtanak ezekre az utcákra. 
Tehát a lakosságnak az lenne a kérése, hogy erre jobban figyeljen oda a rendőrség 
ezekben esetekben. Most már egyre kevésbé fordul elő ilyen – tehát amikor rendőrség 
itt van, akkor nem, – de a buszokat még mindig beengedik. Ez két okból probléma. 
Egyrészt azért, mert a busz nem fér el a parkoló autók között, ez fennakadást okoz, a 
másik pedig az, hogy akik itt a buszra várnak adott esetben, nem tudják, hogy nem fog 
jönni a busz az elterelés miatt. Tehát itt annyi lenne kérés, hogy valamilyen módon ezt 
is meg kellene próbálni figyelembe venni, ha egy kicsit itt a rendőrség szigorúbb lenne, 
azt megköszönnénk. A másik megoldandó probléma pedig ezeken az utakon 
forgalmasítás, mert főként, amikor az aszfaltos útra érnek, akkor sajnos a száguldó 
autók még plusz egy veszélyt jelentenek az ott lakókra.  
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Róka Attila r. őrgy.: 
 
Ezt ők is támogatnák, de az a baj, hogy mire a rendőrök a helyszínre érnek, addig lehet, 
hogy elment már három, négy, öt, hat, nyolc teherautó a kis utcában. Amikor rendőr 
kiér, akkor utána azok már le vannak zárva, tehát nincsenek beterelve. Ugye van egy 
holtidő, amikor még nincs ott rendőr, akkor viszont bemennek. Tehát nincs ott, aki azt 
mondaná neki, hogy akkor már akkor itt parkoljon. Ők is azon vannak, hogy minél 
hamarabb kiérjen a rendőr a helyszínre, mivel tényleg ott helyszínt kell biztosítani, főleg, 
hogyha egy komolyabb balesetről van szó. Próbálják ezt a reagálási időt a legkisebbre 
szűkíteni. Az autók, ahogy a murvás útról ráérkeznek az aszfaltos útra, ott gyorsítanak 
fel?  
 
Fiskál János polgármester: 
 
Igen, pedig kint van a 30-as tábla lent is és fent is (mindkét irányból), de sajnos annak 
nincs nagyon visszatartó ereje. Talán, ha a Búzavirág utca és a Kiserdő utca 
találkozásánál rendőr lenne. 
 
Róka Attila r. őrgy.: 
 
Annak semmi akadálya nincs, hogy amikor a kollégájuk, a helyi körzeti megbízott ki van 
írva erre a területre, akkor azt a részt mindenképpen ellenőrizze. Van egy központi 
utasításuk, hogy a területükön minden települést legalább három naponta ellenőrizni 
kell. Sajnos nincsenek olyan sokan, hogy minden nap tudnának idejönni, meg elég nagy 
a terület is, de azt meg tudja ígérni, hogy amikor Eplényben van a rendőr, akkor arra 
biztos, hogy el fog menni. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Ez inkább az elterelésre vonatkozik, nem általánosságban. Az elterelésnél, ahogy 
beengedik a járműveket, akkor jönnek a száguldozók. Az a baj, hogy nagyon sok autó 
van ilyenkor, sokkal nagyobb a balesetveszély, hiszen gyalogosok is közlekednek az 
úton.  
 
Róka Attila r. őrgy.: 
 
Azt viszont meg tudják csinálni, ahogy el vannak terelve a járművek, ott azért már lassan 
mennek, hogy arra fel tudja hívni a figyelmét az ott lévő kolléga, hogy a kihelyezett 
sebességre vonatkozó táblát, azt tartsák be. 
 
Fodor László eplényi lakos: 
 
Csak egy gondolat a polgármester úrnak a felvetésére. A Búzavirág utcában lakik, tudja 
azt, hogy neki is jó, ha valahol dugóba kerül, és ő is örül, ha tud kerülni egy mellékutcán 
keresztül. Felvetné, hogy a már sípálya bejáratnál, le kell lassítani a forgalmat, mert 
azért az egy elég veszélyes kijáró, akár mind a két oldalról. Ha szakemberek megnéznék, 
hogy mit lehet ott elkövetni. De, pld. Eplényben is meg lehetne oldani, – ahogy külföldön 
–, hogy a falu helységtáblájára kihelyezik az egész településre érvényes 
sebességkorlátozó táblát. Mondjuk 40 km/óra sebességgel lehetne végig menni 
Eplényen. 
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Róka Attila r. őrgy.: 
 
Így van, tehát nem egy nagy szakaszról van szó, fél percet tartana talán tovább az út. 
 
Fodor László eplényi lakos: 
 
Egyébként sokat számít a VÉDA, főleg az, hogy viszonylag gyakran van ott a lenti 82-
esnél még plusz a gépkocsis ellenőrzés. Észrevette, hogy ez azért, mikor nincs ott az 
rendőrautó, azért akkor is, amikor odaérnek az Eplény táblához, mondjuk Veszprém 
felől, akkor már lassítanak egyből. 
 
Róka Attila r. őrgy.: 
 
Igen, kollégák ott állnak hetente egyszer-kétszer legalább. A sípálya kereszteződéssel 
kapcsolatban valamilyen fizikai forgalmi megoldásra – pld. forgalomlassító sziget – lenne 
szükség. Az elmúlt években a téli időszakra korlátozódott a nagyon forgalmas sípályán, 
de amilyen beruházási tervek vannak, néhány éven belül valószínűleg, hogy ez nem 
csak a téli időszakra vonatkozó nagy forgalom lesz, hanem egész éves. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Ezt már évek óta jelzi a közúti szakembereknek. Viszont ők minél kevésbé próbálják 
csökkenteni a fő közlekedési utaknak a sebességét. Ezt az áruszállítással, meg 
egyebekkel magyarázzák. Igen, ez kétélű dolog. Egyrészt a biztonság, a másik meg 
nyilván az, hogy minél előbb célba érjen az árukkal. Rengeteg lett az autó, 30%-os 
növekedés történt viszonylag rövid idő alatt. Folyamatosan ütik a vasat, tehát amik itt 
elhangzottak, ezek az elképzelések mindegyik megfogalmazódtak már. A döntés sajnos 
az nem a településen múlik. A közlekedésiekkel is ugyanígy helyszíni szemlét is tartottak 
már többször is, jegyzőkönyvezték is. Valami el is készült ezekből, de ez csekély 
mértékű, igazán érdemi intézkedés – valószínűleg anyagi okok miatt, – még nem történt 
a 82-es út ezen szakaszának biztonságosabbá tétele érdekében.  
 
Fodor László eplényi lakos: 
 
Azért is jutott ez eszébe, mert múlt héten volt egy fórumon, ahol a közútfejlesztésről 
volt szó, tervben van a Gyulafirátótot, Kádártát, Zircet Olaszfalutól elkerülő rész. De 
konkrétan megkérdezte, – mivel egy útszűkület van a 82-es úton Eplényben –, hogy az 
elkerülő itt várható-e, és egyértelmű volt a válasz, hogy nem lesz. Tehát még 
gondolatban sincs az, hogy foglalkozzanak vele.   
 
Fiskál János polgármester: 
 
Csak ez nem a rendőrség dolga. Ezek a tervek egyébként benne vannak 1987 óta a 
rendezési tervekben, bárki megnézheti. A zirci terv, az lehet, hogy nagyon sokáig terv 
is marad. Úgy, ahogy 2013-ban el kellett volna készülni, a gyulafirátóti elkerülőnek, de 
mind a mai napig nem lett belőle semmi. Tehát egyelőre, nagy valószínűséggel, nem 
lesz Eplénynél elkerülő.  
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Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Lehetett olyan híreket hallani, hogy a rendőri állományban sokan elhagyják a pályát, 
hogy látja parancsnok úr, ezt a Zirci Rendőrőrsön, illetve Veszprém megyében? 
 
Róka Attila r. őrgy.: 
 
Zircről tud konkrétabbat mondani. A megyében is hallott – nem Veszprémből –, hanem 
másik kapitányságot érintően, hogy ott szereltek le kollégák, de tömegével nem 
jellemző. Hál' Istennek itt a Zirci Rendőrőrsön meg abszolút nem. Most éppen kettő éve, 
hogy itt dolgozik ismét Zircen, azóta nem történt leszerelés. Sőt, szerencsére most 
éppen egy hónapja jött hozzájuk a Budapesti Rendőr-főkapitányságról egy új kolléga. 
Ilyen kis létszámú egységnél plusz egy fő nagyon sokat jelent. Azt tudja mondani, Zirc 
vonatkozásában, bár volt egy kolléga, aki nem leszerelt, hanem a budapesti 
főkapitányságra ment dolgozni. Úgyhogy, a leszerelési hullám a Zirci Rendőrőrsöt nem 
érinti. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Megkérdezi, hogy a lakosság részéről van-e még kérdés az őrnagy úrhoz? Kérdés nincs, 
így megköszöni a tájékoztatót. 
 
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul veszik-e? 
 
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 
 
Béres Domonkosné eplényi lakos: 
 
Szeretné megkérdezni, hogy lehetne-e újra kihelyezni ilyen szelektív üveggyűjtő kukát?  
 
Fiskál János polgármester: 
 
Válaszában elmondta, hogy a kommunális szolgáltató a szelektív gyűjtőszigeteket – 
mivel megvalósult a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – megszüntette. Elméletileg 
az üveggyűjtők megtartására lett volna lehetőség, de amiatt nem tartotta meg szinte 
egyik település sem, mert borzasztó rossz tapasztalatok vannak. Sajnos az 
állampolgárok fegyelmezetlensége miatt nem csak az üveget teszik bele, hanem minden 
szemetet beleraknak, borzalmas állapotokat lehetett tapasztalni. Tehát ez az oka annak, 
hogy nem helyeznek már ki ilyen gyűjtőedényeket. Az üveget a rendes kukába a vegyes 
hulladék közé lehet elhelyezni, tehát nem a szelektívbe, abba nem lehet beletenni. Ez 
igen elgondolkodtató, hiszen az üveg hasznosítható, de ha valaki nagyon 
környezettudatosan él, akkor viszont a hulladék udvarban ezt le lehet adni ingyen. 
Sajnos ez az oka ennek. Úgyhogy arra nincs reális esély, hogy az üveggyűjtők 
mostanában, belátható időn belül, visszakerüljenek. 
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Béres Domonkosné eplényi lakos: 
 
Még valamit szeretne kérdezni a temetői kukával kapcsolatban. Hogy nem lehetne-e azt 
a megoldást választani, hogy kicsi kukákat rakjanak ki. Mert hát ebben a nagyban 
minden van, csak az nem, ami éppen bele való. Az autógumitól elkezdve az építési 
törmelékig. Több helyen van az, hogy vannak kisebb 120 literes kukák és akkor az 
egyikbe mennek a mécsesek, a másikba a műanyag virágok, és akkor nincs az, hogy 
még el sem viszik, aztán a tele van ilyen dolgokkal. 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az eplényi temetőben azért áldatlan állapotok kuka ügyben biztos, hogy nincsenek, mert 
ha nem oda való hulladék kerül bele, azt kiszedik. A más dolog, hogy az egy vegyes 
hulladékgyűjtő. Ezért nem tervezik, hogy kis kukát helyezzenek ki a temetőbe. Nem 
kívánják ennél jobban szelektíven gyűjteni, mert nem kell. Ami zöld komposztálható 
hulladék, azt hátul kell elhelyezni, de még ez sem megy az állampolgárok egy részének. 
Van, aki direkt csinálja az biztos, de az autógumi azért nem jellemző, tehát ez egy 
nagyon ritka dolog. A hulladékgyűjtő körül azt gondolja rendetlenség az eplényi 
temetőben nincs. Ezt a vegyes hulladékot a hulladékválogatón még szelektálják, és 
onnan kiveszik azt, ami hasznosítható. Nekik pedig alkalmazkodni kell a 
hulladékszállítóhoz is. Vagyis hiába gyűjtenék ezt külön kukába, – arról nem beszélve, 
hogy sokkal, de sokkal többe kerülne, mint ez az egy köbméteres kuka – sajnos a 
honfitársaink nem annyira tudatosak ma még a környezetvédelmi szempont 
tekintetében. Egyetértek vele, tehát sok plusz munkát okoznak ezzel. 
A 82-es főút mellett is, amit összegyűjtenek heti rendszerességgel, abból időnként, az 
önkormányzat dolgozói is raknak bele hulladékot, mert nem tudják hova cipelni, ha 
nagyobb hulladék mennyisége. Ha megtelik a gyűjtőedény, akkor a szerdai napokon ezt 
üríttetik. De, nem szeretnének fél kukát elvitetni, mert nyilván költségvonzata is van 
annak. Egy-egy ilyen ürítés nem ingyen történik, a falu pénzét próbálják megfelelően 
hasznosítani. Egy kicsit, ha majd tudatosabbak lesznek a magyar állampolgárok is, akkor 
nem kizárt, hogy esetleg lehet másképp, még szelektívebben gyűjteni a hulladékot, mert 
a szelektív hulladékgyűjtőbe is, sajnos, raknak bele azért mindent. Vannak már olyan 
országok, ahol kicsit tudatosabbak az emberek, ott jobban szelektálják a hulladékot. Mi 
még nem tartunk itt. Köszöni az észrevételt. 
 
Fodor László eplényi lakos: 
 
Örömmel hallgatta polgármester úr tájékoztatóját. Sokkal több mindent kaptam, mint 
amit én gondoltam, az év közben, hogy mik történtek. Nagyon sok minden történt itt a 
kicsi Eplényben. Egy dolog, ami közben eszébe jutott még, azért is, mert máshol is 
közreműködik útépítés témában. Idén nyílt, – nem a faluprogram keretében -, hanem 
egy másik pályázat a külterületi közutak felújítására. Hátha érdekes lehet, ez 95% vissza 
nem térítendő támogatást biztosít. Nem tudja, hogy itt egyáltalán van-e ilyen, hogy 
külterületi közút, vagy amit érdekes lehet? Ha netán lenne ilyen, ebben nagyon szívesen 
segít, közreműködik. 
 
Fiskál János polgármester: 
 



14 

 

Nagyon köszöni. Ismeri a pályázatot, de Eplényben külterületi út, ami közútként van 
nyilvántartva, az önkormányzat birtokában nagyon csekély számú és mértékű, és nem 
közelítenek meg lakott ingatlanokat, területeket. Elsősorban ez a pályázat azokat 
támogatja. 
Eplény esetében ez kevésbé érdekes jelen pillanatban, de ha esetleg kiterjesztik a 
pályázati kört, vagy van esély nyerni, akkor van egy-kettő olyan összekötő rész, amivel 
esetleg érdemes lehet pályázni.  
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
 
Mivel az utakról beszéltek, régebben volt már szó róla, ez az Eplény-Lókút összekötő út, 
Ezzel mit lehetne csinálni? 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Ez elsősorban a Lókút érdeke, a Lókútnak volt engedélyes terve.  Az építési tervet nem 
hosszabbították meg. Akkor kb. 300 millió forint lett volna a bekerülési költsége. Ma 
már, vélhetően, milliárdokba kerülne ez a két kilométeres szakasz. Az eplényi 
önkormányzat – annak idején – emiatt még rendezési tervet is módosított. Az 
önkormányzati részről semmi akadálya nincsen. De, nem az eplényi önkormányzat 
elsődleges érdeke a Lókút zsáktelepülés közlekedésének a megoldása. Eplény 
közigazgatási területét érintő részéről nyilvánvalóan nyitottak, és partnerek a 
támogatásában. Mindemellett, ahogy megtettük akkor is, a soron kívüli rendezési 
tervnek a módosítást, csak sajnos az a pályázat nem volt sikeres, és utána meg 
elfelejtették az építési engedély hosszabbítását, így újra kell tervezni nyilvánvalóan. 
Azóta nagyságrendekkel megemelkedtek a költségek, tehát itt nyilvánvaló már, hogy 
milliárdokról lenne szó, hát mindenki tudja, hogy mennyibe kerül ma már egy km út 
építése. Ez egyébként, egy hét és fél méter koronaszélességű út lenne.  
 
Szabó Enikő eplényi lakos: 
 
Polgármester úr említette a tervek között csapadékvíz elvezetését. Ez a Gyöngyvirág 
utca mely részét érintené? 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az Enikő Panzió előtti részen, a parkerdő fele, készen van. Ez most a Gyöngyvirág utca 
3/A. előtt lévő áteresztől a közötti Gyöngyvirág utca 5/A. közötti rész, ami főként 
felhőszakadásoknál nagy vízmennyiséget gyűjt, és aminek mindig leszakadozik a széle. 
Illetve, ha most valaki odamegy, akkor a vaddisznók úgy feltúrták az árkot, hogy az 
áteresz ki sem látszik. Annyi, hogy ott nem mederelem lesz, hanem felhasználják a 
járdabontásból származó 40x40 cm-es lapokat, azokkal a burkolják az árkot, mint az 
óvodánál, olyan lesz ez is. 
 
Szabó Enikő eplényi lakos: 
 
Köszöni, illetve még egy kérdés lenne. Említve lett, hogy a karácsonyi ünnepséget, hogy 
gyerekek nélkül fogják megtartani, akkor kik lesznek erre hivatalosak elsődlegesen? 
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Fiskál János polgármester: 
 
Mindenki részt vehet, de az iskolások Gyulafirátótról és az óvodások műsorral idén nem 
készülnek. Az intézményvezetők azt kérték, ha lehet, akkor a covid-19 járványra való 
tekintettel, óvatosságból, nem lépnek fel idén műsorral.  
Ünnepi műsor természetesen lesz, meghívott vendég fellépővel. Hacsak nem lesz olyan 
korlátozás a járvány miatt, ami ezt megakadályozná. Már évek óta nem csak az 
időseknek szóló a karácsonyi ünnepség, hanem az egész falunak.  
Bocsánat, hogy ez a beszámolónál esetleg félreérthető volt. A karácsonyi műsorban 
mindig is nagy öröm volt a színpadon látni az óvodások és iskolások műsorát.  
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így a közmeghallgatást 19 óra 08 
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 

 


