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Fiskál János polgármester:
Köszöntöm a 2015. évi közmeghallgatás résztvevőit. Megállapítom, hogy a
közmeghallgatás határozatképes, az 5 fős képviselő-testület tagjai közül 4 képviselő
jelen van. Bogár Tamás képviselő előre jelezte a munkahelyi elfoglaltság miatti
távolmaradását.
Indítványt teszek a napirend elfogadására a meghívóban foglaltak szerint, azzal a
kiegészítéssel, hogy Tóth Gábor őrsparancsnok úr később érkezik majd. Jó lett
volna, ha többen eljönnek a közmeghallgatásra, főleg az idősebbek részéről.

1

Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a meghívó szerinti
napirendet és meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2015. (X. 28.) határozata
a 2015. október 28-i közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1.

Tájékoztató a 2014. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2015. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Fiskál János polgármester

2.

A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)
Előadó: rendőrség képviselője

3.

Lakossági észrevételek, vélemények

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Tájékoztató a 2014. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2015. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Fiskál János polgármester
Fiskál János polgármester:
A 2014. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban csak röviden szeretnék
tájékoztatást adni.
Az önkormányzat bevételi főösszege 127 251 E Ft volt, a kiadásé pedig 119 498 E
Ft, tehát 7,75 millió Ft pénzmaradvánnyal zártuk a tavalyi évet. Az önkormányzat az
államtól működési támogatás címén a korábbi évekhez hasonlóan 21 millió Ft-ot
kapott, így saját bevételekkel kellett kiegészíteni az állami támogatást.
Közhatalmi funkcióból a (helyi adók) bevételünk 15 328 E Ft, melyből 251 E Ft az
idegenforgalmi adó, 2251 E Ft a kommunális adó, 1942 E Ft a telekadó, 9,5 millió Ft
az iparűzési adó és 1104 E Ft a gépjármű adó. Az összesen befizetett gépjármű adó
40%-a csak ez az összeg, mert a 60%-át az állam elvette az önkormányzatoktól.
Felhalmozási támogatásaink, bevételeink összesen 24,5 millió Ft-ot tettek ki.
Működéssel kapcsolatos néhány adat: az önkormányzat költségvetési kiadása, amiből
üzemeltettük a települést (közvilágítás, intézményfenntartás, felújítás stb.) 81 157 E
Ft. Az intézményi működési költség (óvoda működése) 18,5 millió Ft. Az
intézményfinanszírozásnál továbbra is nagyon alacsony az állami támogatás mértéke,
kb. 50%, a többit az önkormányzatnak kellett hozzátenni.
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A tavalyi évben a legjelentősebb beruházás a temető és ravatalozó bővítés, valamint
felújítás megvalósításának befejezése volt pályázati támogatással. Erre a célra még
17,5 millió Ft-ot kellett költeni. A többi kisebb beruházásokat nem ismertetném,
ezek a község honlapján megtalálhatók, illetve a tavalyi közmeghallgatáson
nagyrészük elhangzott. Ennyit szerettem volna összefoglalóan mondani a 2014.
évről.
A 2015. évi költségvetéssel kapcsolatban a következőkről szeretném tájékoztatni
Önöket:
Az önkormányzat a jelenleg hatályos költségvetés alapján 178 448 E Ft-ból
gazdálkodhat ebben az évben, ami biztosan nem ennyi lesz, mert a nemrégen kézhez
vett értesítő szerint, egy KEOP-os pályázatunk – forráshiány miatt, 44 000 E Ft
összegben – nem kapott támogatást. Ezért hozzávetőlegesen a tavalyi évhez hasonló
költségvetés lesz kb. 120-130 millió Ft összegben. Ami az elmúlt évhez képest
előreláthatólag kevesebb lesz, az a közhatalmi bevételek (helyi adók) köre. A
tervezett kiadások mértéke megegyezik a bevételi főösszeggel. A kérdés az, hogy
mennyi lesz majd a tartalék és a számlán lévő pénzkészlet.
A beruházásokról annyit, hogy KEOP-os energetikai pályázat keretében az óvoda és
ennek az épületnek az energetikai korszerűsítésére nyújtottunk be 44 370 E Ft
összegben pályázatot, mely 100%-os finanszírozású lett volna. Normatív alapon meg
kellett volna kapnia az önkormányzatnak ezt a támogatást. A pályázat az értékelés
szerint minden feltételnek megfelelt. A fellebbezésre azt a választ kaptuk, hogy nincs
elegendő forrás. A lényeg az lett volna, hogy az óvoda és ez az épület is
napelemekkel lett volna felszerelve, s ezzel az éves villamos energia költségek
jelentősen csökkenetek volna. Az óvodában nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés
volt még beütemezve. Ebben az épületben, a könyvtár részében is
fűtéskorszerűsítésre került volna sor, ami éves szinten milliós nagyságrendű
megtakarítás eredményezhetett volna. A pályázatba beleinvesztált 900 E Ft nem
ment kárba, mert 2014-től 2020-ig tartó ciklusban újra lesznek energetikai
pályázatok, ott ezt remélhetőleg fel tudjuk használni.
Jelen pillanatban, folyamatban van egy könyvtárfejlesztési pályázatunk 1649 E Ft
összegben, melynek novemberben várjuk az eredményét. Az óvoda konyhájának
infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos pályázat is folyamatban van 6926 E Ft
értékben. A könyvtárfejlesztésnél 10% önerőt kellett biztosítani, míg az óvodai
konyha fejlesztése 100%-ban támogatott.
Belterületi utak felújítására vonatkozó 85%-os támogatottságú pályázatunk is van 15
143 E Ft összegben. Ez a Veszprémi, a Bánya és a Gyöngyvirág utcákat érintené. A
döntést szintén novemberre várjuk. A temető melletti járda és útkiegészítés
megtörtént 1170 E Ft összegben. Az önkormányzat épülete körül csapadékvíz
elvezetésre és járdakorszerűsítésre került sor, mert nagy esőzésekkor a pince és az
épület beázott.
Az önkormányzat 7 közfoglalkoztatottat alkalmaz, akik közül hatan a közterületek
fenntartásában tevékenykednek.
Az Eplény SE TAO pályázatának köszönhetően megtörtént a füves sportpálya
bekerítése, melyhez a 30%-os önrészt az önkormányzat biztosította. Az 5,7 millió Ft3

os beruházáshoz 1713 E Ft önrészt biztosított az önkormányzat, ami közösségi
érdekeket is szolgált. A pályát és a játszóteret is szeretnék ugyancsak pályázati pénzek
igénybe vételével felújítani az Eplény SE-vel és a VERGA Zrt.-vel együttműködve.
Kérdezem, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
Míg megérkezik a parancsnok úr, addig térjünk rá a meghívó szerinti 3. napirendi
pontra.
3. Lakossági észrevételek, vélemények
Czigler Zoltán alpolgármester:
Ifj. Magyar János kérdezte tőlem, hogy a 82-es út kisebb felújítása folytatódik-e vagy
ezzel befejeződött?
Fiskál János polgármester:
Nem tudok rá egyértelműen válaszolni. Az idén biztos nem, mert a közút
kezelőjének nincs rá forrása, meleg aszfaltozást pedig már, elmondásuk szerint, nem
végeznek. A problémát egyébként már korábban továbbította a közútkezelőnek.
Bartos Andrea helyi lakos:
Az említett útfelújítás nyilván a járdákra is vonatkozik.
Fiskál János polgármester:
Nem, csak az önkormányzati tulajdonú aszfaltos utakra. Az érintett Veszprémi utcai
járda esetében térburkolatban gondolkodunk, ami nem olcsó, de ez a megoldás
látszik ésszerűnek és elfogadhatónak. Az új ciklus EU-s pályázatok kiírása csúszik, de
figyelünk arra, hogy továbbra is éljünk a pályázati lehetőségekkel.
Bartos Andrea helyi lakos:
A 82-es út a közút kezelésében van. Évek óta csak szórják ki a síkosság mentesítő
anyagot, ezért az út melletti csapadékvíz elvezető árkok feltelítődtek ezzel az
anyaggal. Néhányan kitakarították az árkokat, de én nem fogom, jó lenne, ha ezt a
közút kezelője végezné el.
Fiskál János polgármester:
Már én is szóltam nekik. Annyi eredmény lett, hogy a csapadékvíz-levezetőárkot egy
szakaszon – a település Veszprém felőli bevezető szakaszán, mind két oldalon –
kitisztították, kiprofilozták. Itt a napokban végeztek a padkák rendbetételével is, az
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idén már a gépek átalakítása miatt nem várható, hogy komolyabb munkát
végeznének. A szóróanyag eltakarítására ismét felkérem a közútkezelőt.
Az önkormányzat egyébként közel 500 eFt-ot költött el ároktisztításra a heves
esőzések miatt is, ami csak részben lett volna a mi dolgunk.
Bartos Andrea helyi lakos:
Szó volt a közmunkásokról. Látom, hogy sokszor nagy távolságokra viszik el a
gépeket. Nem merült fel, hogy a gépek mozgatásához szállítóeszközt biztosítana az
önkormányzat?
Fiskál János polgármester:
Ez nem okoz problémát, mivel van szállítóeszköz, de nekik a vállon való fűkasza
cipelés jobban megfelel. Van egyébként egy gépünk utánfutóval együtt. Amúgy nem
nagy távolságokról van szó.
dr. Ács Árpád helyi lakos:
Dicsérni szeretném az önkormányzatot, mert széppé tették Eplény központját, a
környezetünket és a buszmegállókat.
Fiskál János polgármester:
Köszönjük a dicséretet, átadom azoknak, akik ezeket a munkákat végezték.
Stéber Józsefné helyi lakos: Gyulafirátóton hogyan oldották meg az árkok
rendbetételét?
Fiskál János polgármester:
Pályázati pénzekből, mivel az érintett utak és az azokhoz tartozó árkok belterületen
és az önkormányzat tulajdonában vannak. Támogatással ezt mi is meg tudjuk tenni
azokban az utcákban, ahol az utak és az árkok önkormányzati tulajdonban vannak.
(A lakosság részéről további észrevétel, vélemény nem hangzott el. 18,30 órakor a
közmeghallgatásra megérkezett Tóth Gábor r. őrnagy, a Zirci Rendőrőrs parancsnoka.)
2. A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)
Előadó: Tóth Gábor r. őrnagy
Fiskál János polgármester:
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Szeretettel köszöntöm Tóth Gábor r. őrnagy urat a Zirci Rendőrőrs parancsnokát.
Az előterjesztés címét úgy módosítanám, hogy nem tájékoztatóról, hanem
beszámolóról lesz szó.
Tóth Gábor r. őrnagy:
Szeretettel köszöntök mindenkit. A rendőrségnek minden évben be kell számolni az
előző évi, az adott településre vonatkozó közrendjét és közbiztonságát érintő
tevékenységéről.
Először a 2014. évet szeretném értékelni.
A településen kiemelt bűncselekmény nem történt, a hangsúlyt a megelőzésre
fordította a rendőrség nemcsak itt, hanem országos szinten is. Ennek is köszönhető,
hogy 52,9%-os volt a tavalyi évben a felderítési mutató a Veszprémi
Rendőrkapitányságon, mellyel országos szinten is jó helyet foglalunk el. A főkapitány
úr a legutóbbi állománygyűlésen úgy fogalmazott, hogy a Zirci Rendőrőrs munkája is
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság legyen Veszprém
megyében az év rendőrkapitánysága.
Az elmúlt év első felében egy csonka bűnügyi csoport működött a rendőrőrsön, ami
az év második felére 3 főre került felemelésre. A csoport vezetője az óta
Veszprémben teljesít szolgálatot, de munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a zirci
csoport jó eredményeket ért el. Számtalan programot indítottak az elmúlt évben.
Ilyen például a TÁMOP program, amikor az időseket, egyedül élőket kerestük meg.
Ugyan ilyen a körzeti megbízottak diffúziós programja, melynek keretében szintén az
időseket és az egyedül állókat keresték meg. A lakosság szubjektív biztonság
érzetének javítását szolgáló program szintén az elmúl évben indult. Ezek a
programok szorosan egymásra épülnek és több elem közösen is megtalálható
mindegyik programban. Két-háromnaponta megjelennek a kollégák a településen és
kérdéseket intéznek a lakosokhoz. A közbiztonság fokozásában továbbra is nagy
hangsúlyt fektetünk a megelőzésre. Ezért kerestük fel a nyugdíjas klubokat, előadást
tartottunk az iskolákban a diákoknak és a szülőknek is. A 2015-ös évben itt voltunk
egy lakossági fórumon, ahol elhangzott, hogy számtalan olyan cselekményt
tapasztaltunk, amikor a tulajdonosi felelősség is megállapítható (három nyitott
ingatlanba surrantak be egy éjszaka)
Települési és országos probléma is, hogy ezen bűncselekmények esetében a
tulajdonosi felelősséget is meg lehet és meg kell állapítani. A propaganda anyagaink e
tekintetben figyelem felhívásra irányulnak. A programunk a 2016. évben is tovább
folytatódik.
Kiemelt bűncselekmény nem történt. Tizenhárom bűncselekményt regisztráltunk a
településeken. Ebből 5 volt egyéb lopás, egy lakóépületből, egy raktárból, volt egy
rongálásunk és egy falopásunk. A 2014. évben 7 esetben kellett nyomozást
elrendelni.
A 2015. évben 25 esetben kellett nyomozást elrendelni, ebből 13 esetben
lakóépületből történő lopás, 3 esetben betöréses lopás miatt. Továbbra is probléma a
tulajdonosi felelősség hiánya, mivel a lakossági fórumot követően is voltak olyan
lakóingatlanok, ahol figyelmeztetni kellett a tulajdonost a lakóingatlana bezárására.
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A településen sokkal több baleset történt, mint amit regisztrálnak. Ezért kértük a
polgármester urat arra, hogy figyelemfelhívó táblákat helyezzenek ki a település azon
részein, ahol baleseti gócpontok vannak. A kapitányság területén itt a községben
került kialakításra egy fix sebességmérő telepítése. A műszaki átadása még nem
történt meg, de a közlekedők részére biztos, hogy visszatartó hatása lesz.
Pozitívumként értékelhető, hogy sem 2013, sem 2014 és sem 2015. évben ittas
járművezetőt nem szűrtünk ki a településen. Ellenőrzéseket nemcsak mi, hanem a
környező megyékből jövő kollégák is végeznek.
A körzeti megbízottak idegenrendészeti tevékenységével kapcsolatban elmondható,
hogy nálunk migrációs probléma nincs.
Igazgatásrendészeti szempontból megtörtént az elmúlt évben a fegyvertartási
engedéllyel rendelkezők ellenőrzése. Együttműködés keretében a polgármester úrral,
a körzeti megbízottakkal folyamatos kapcsolatot ápolunk. Több település
vonatkozásában tapasztaltuk azt, hogy kevesebb lett volna az elrendelés, ha
látenciában maradnak a bűncselekmények. Minden önkormányzati megbeszélésen
kértem, hogy jelezzék a települések a problémájukat. A lakosság szubjektív
biztonságérzetét úgy is tudjuk erősíteni, ha minden sértett esetében a rendőrség
megindítja az eljárást. A település vezetőivel, a lakossággal és a társszervezetekkel az
együttműködés jó. A települést körülvevő erdőkben a körzeti megbízott az
erdészettel és a vadásztársasággal folyamatos ellenőrzést tart, tehát a külterületek
biztonságáért is megtesszük a szükséges intézkedéseket. Szeretném megköszönni azt
a segítséget, amit a település vezetésétől kaptunk, kapunk.
Még annyi kiegészíteni valóm van, hogy 2013. évben 4 szabálysértési eljárást kellett
indítanunk, ez 2014. évre kettőre csökkent. Veszprémben külön kolléga foglalkozik a
bűncselekményekkel, s a helyiekkel együtt eredményt is el tudunk érni. Figyeljünk
oda a saját és mások értékeire is.
Kérem, hogy a beszámolót a képviselő-testület fogadja el.
Fiskál János polgármester:
Köszönjük a beszámolót. A körzeti megbízottal és a rendőrséggel is jó a
kapcsolatunk. Sajnálatos, hogy most többen is áldozatul estek a besurranásoknak és
betöréseknek, így többek között az önkormányzat is.
Tóth Gábor r. őrnagy:
Valamennyi betöréssel kapcsolatban folyik az eljárás, már kerültek személyek a
rendőrség látókörébe, de ez nem publikus még. A rendőri jelenlét a településen meg
van, több személyt igazoltattak. Nemcsak gépjárművel, hanem gyalogosan is tartanak
ellenőrzéseket.
Fiskál János polgármester:
A sebességmérőt köszönjük, már most látszik a hatása attól függetlenül, hogy még
nincs beüzemelve. Az E.ON Zrt. a villamoshálózati kapcsolatot már kiépítette, minél
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előbb működésbe kell hozni a mérőműszert, mert sajnos van jó néhány, ész nélkül
közlekedő autós.
Tóth Gábor r. őrnagy:
Ha beüzemelésre kerül a mérőműszer, mi akkor is végzünk az ellenőrzéseket.
Majer Ferenc képviselő:
Kérdezem, hogy a traffipaxra figyelmeztető táblát nem lehetne a falu szélére kitenni?
Tóth Gábor r. őrnagy:
Ezt a polgármester úrral kellene egyeztetni, de utána jár. A MÁV Zrt.-vel történt
egyeztetés alapján a sorompóba elhelyezésre került egy kamera, ami nem sebességet
mér, hanem a félsorompókat széttörő autósokat fotózza.
Fiskál János polgármester:
Kérdezem, hogy van-e további kérdés és észrevétel?
Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadásáról.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2015. (X. 28.) határozata
a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrs őrsparancsnokának Eplény
község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója
elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Rendőrkapitányság
Zirci Rendőrőrs őrsparancsnokának Eplény község közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
szóló szóbeli beszámolóját elfogadja.
Fiskál János polgármester:
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így a közmeghallgatást 18,54
órakor bezárom.
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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. Mohos Gábor
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:
Lőczi Árpád
csoportvezető
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