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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
Szám: KOZP/4657 - 11/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
november 27-én 18,00 órai kezdettel megtartott 
közmeghallgatásáról 

 
Az ülés helye: Eplény IKSZT-terem 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Majer Ferenc képviselő 
   Fiskál József  képviselő 
   Bogár Tamás képviselő 
 
Jelen van továbbá: dr. Fejes István  aljegyző 
    Eplényi lakosok részéről 8 állampolgár      

    
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm a 2013. évi közmeghallgatáson megjelenteket. Bemutatom Tóth Gábor 
r. főhadnagy urat, a zirci rendőrőrs megbízott parancsnokát, dr. Fejes István aljegyző 
urat. Megállapítom, hogy a közmeghallgatás határozatképes, az 5 fős képviselő-
testület tagjai közül 5 képviselő jelen van.  
 
Indítványt teszek a napirend elfogadására a meghívóban foglaltaknak megfelelően. 
 
A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, kiegészítés nem volt, az 5 tagú 
képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 
116/2013. (XI. 27.) határozata 

A 2013. november 27-i közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 
 

 Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 2013. november 27-i 
közmeghallgatásának napirendjét a következők szerint határozza meg:  
 

NAPIRENDEK: 
1.  A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató (szóbeli) 
      Előadó: Rendőrség képviselője 
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2.  Tájékoztató a 2012. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2013. évi 
gazdálkodásáról, valamint a 2014. koncepcióról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
3.  Lakossági észrevételek, vélemények 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1.  A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató (szóbeli) 

     Előadó: Tóth Gábor r. fhdgy. Zirc Rendőrőrs megbízott parancsnoka 
 
Tóth Gábor r. fhdgy. Zirc Rendőrőrs megbízott parancsnoka: 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Évente kétszer a lakosokat tájékoztatnunk kell 
a települések közrendjéről, közbiztonságáról. Mindezek mellett ezeknek a 
megbeszéléséknek fontos tárgya, hogy az információk eljussanak a rendőrséghez, 
valamint a helyi lakosokhoz.  
Ha az elmúlt időszakot nézzük, hogy országos viszonylatban, melyek azok a 
bűncselekmény kategóriák amelyek leggyakrabban előfordulnak, azt kell, hogy 
mondjam az idős, egyedülálló személyek vannak veszélyben. Gondolok itt leginkább 
a trükkös lopásokra. A zirci rendőrőrs abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy 
ezeknek a lopásoknak a száma a területünkön meglehetősen alacsony. Évente 1-2 
fordul elő összesen. Ezeket általában olyan bűnelkövetői körök hajtják végre, akiket 
úgy nevezünk, hogy utazó bűnözők, ők nem a helyi lakosok köréből kerülnek ki, 
hanem az országot végigjárva követik el ezeket a bűncselekményeket.  
A rendőrségnek van egy új koncepciója, ami azt jelenti, hogy megpróbál közelebb 
kerülni az állampolgárokhoz olyan propaganda tevékenységet folytatva, amely a 
bűnmegelőzésre koncentrál.  
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság hivatala, azon belül is a bűnmegelőzési 
előadók készítettek egy komplett programot, amiben az időskorúaknak, az 
egyedülállóknak, valamint azon személyeknek, akik a bűnelkövetők célkeresztjében 
vannak, folyamatosan tartunk bűnmegelőzési előadásokat.  
Ezúton szeretném megkérni az önkormányzatot, hogy amennyiben van mód és 
lehetőség, össze tudnánk-e hozni egy olyan fórumot, ahol az időseket és egyedül 
élőket meg tudnánk szólítani. Ha ez megoldható, akkor eljönnénk egy ilyen 
programmal, hoznánk szóróanyagokat és ilyen körben is tartanánk egy 
bűnmegelőzési előadást.  
Látni kell azt, hogy ezek a bűnelkövetői körök újabb és újabb trükkökkel csapják be 
az állampolgárokat.  
Kezdődött azzal, hogy a Bakonykarszttól vagy az E.ON-tól jöttek, mérőórát 
olvasnak le, és ezzel az ürüggyel ellopták az idős személyektől az otthon 
összekuporgatott pénzüket. Tudni kell, hogy ezek a szolgáltatók nem visznek pénzt. 
Tehát akik ilyen szándékkal jelentkeznek, ott már tudni lehet, hogy bűnelkövetőkről 
van szó.  
A másik, ami elő szokott fordulni, hogy a rendőrséget használják fel arra, hogy mást 
tévedésbe ejtsenek. Azt szokták mondani ilyenkor, hogy a postás hamis pénzt hozott 
és a lakásban lévő összes pénzt át kell vizsgálni azért, hogy megállapítsák van-e közte 
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hamis. A rendőrség nem tud arról, hogy a postás hamis pénzt visz ki, sőt a postás 
nem visz ki hamis pénzt, mert mindet átvizsgálják a postán. Ha ilyen szándékkal 
érkeznek önökhöz, akkor szintén lehet feltételezni azt, hogy bűnelkövetőkről van 
szó.  
A legújabb trükk, amivel a lakosokat megpróbálják tévedésbe ejteni, hogy az unoka 
nevében hívják fel az idős embert és arra hivatkoznak, hogy külföldön balesetet 
szenvedtek, szükségük van sürgősen mondjuk fél millió forintra. Erre mondja az 
idős személy, hogy nincs itthon annyi, csak kevesebb. Erre a válaszuk, hogy nem baj, 
öt perc múlva ott vannak a pénzért, csakhogy minél hamarabb haza tudjon jönni. Öt 
perc múlva meg is jelennek az ajtóban, a pénzt át is adja a nagyszülő. Ezzel ejtik őt 
tévedésbe.  
Ha már egyszer megtörténik a baj, akkor mindenféleképpen az lenne a kérésem, 
hogy a polgármester urat hívják fel, vagy a rendőrséget, hogy minél hamarabb 
eljusson hozzánk az információ és minél hamarabb meg tudjuk tenni a szükséges 
intézkedéseket. Ebben az esetben van nagyobb esély arra, hogy a bűncselekményt 
sikeresen fel tudjuk deríteni és a bűnelkövetőket el tudjuk fogni.  
Ha bűncselekmény történik mindenképpen meg kell tenni a feljelentést és lehet 
igényelni az áldozatvédelmi segítséget is. A feljelentés felvételekor a kolléga el fogja 
mondani, hogy ennek mi a menete. Ki kell tölteni egy külön formanyomtatványt és 
Veszprémben az ún. Zöld házba kell bemenni, ott van ez a hivatal, és a 
bűncselekmény áldozatává vált személyeket tudják ott segíteni. Három napon belül 
fel kell őket keresni és ebben az időszakban lehet ezt az áldozatvédelmi segítséget 
igényelni.  
A másik célcsoport a fiatalok, mert az internet is számtalan veszélyforrást hordoz 
magában. Az iskolákban sok előadást tartottunk az internet veszélyeiről. A közösségi 
oldalak, a csetelős programok, melyeknél sosem lehet tudni, hogy ki ül a másik 
oldalon. Itt általában a fiatal lányok vannak veszélyben, akik meggondolatlanul olyan 
fényképet raknak ki magukról ezekre az oldalakra, amikből még az életkorukat nem 
nagyon lehet behatárolni, de nagyon merészek és ezáltal bűncselekmény áldozatává 
válhatnak.  
Ennek a programnak a másik része, hogy az iskolákat keressük meg és hívjuk fel a 
figyelmet az internet veszélyeire. Emellett felhívjuk a figyelmet a kábítószer 
veszélyeire is. El kell mondjam, számtalan bejelentést kaptunk a zirci rendőrőrsön, 
hogy a vidéki településeken, a Rákóczi téren kábítószert fogyasztanak a fiatalok. Ilyen 
esetekben a rendőrségnek mindenképpen intézkedési kötelezettsége van. Számtalan 
fiatal előállításra került, vizeletmintát nyertünk tőlük, szakértői vizsgálat történt és 
minden esetben megállapítást nyert, hogy a minta negatív. Tehát biztosan jelen van a 
kábítószer, de nem akkora mennyiségben, mint amennyi bejelentés érkezik hozzánk. 
Egyetlen pozitív drogtesztet produkáló fiatalember volt, aki már nem is a fiatalok 
körébe tartozik. Elmondta, hogy régebben fogyasztott kábítószert, füves cigarettát 
szívott el.  
A másik probléma a fiataloknál, hogy nem tudják hol a szabálysértés és a 
bűncselekmény határa, hol lehet az, hogy valami még diákcsínynek, jópofaságnak 
elmegy és mi az, ami már bűncselekmény vagy szabálysértés.  
A településen nagyon kiemelt bűncselekményről nem tudok beszámolni. Viszont ami 
mindenkiben megbotránkozást kelt, amikor a buszmegálló üvegét betörték, vagy a 
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játszóteret tönkretették. Sajnos ez előfordult a településen és volt olyan, hogy az 
elkövetők feltalálásra kerültek, de volt olyan sajnos, hogy nem tudtuk megállapítani 
az elkövetők személyét.  
Tisztában vagyok azzal, hogy nem feltétlenül kell valaki sérelmére bűncselekményt 
elkövetni, hogy a szubjektív biztonságérzetét negatív irányba befolyásolja, mint pld. a 
buszmegálló üvegének betörése. Éppen ezért próbálunk minél nagyobb óraszámban 
megjelenni a településeken és úgy szervezni a beosztást, hogy ne csak a körzeti 
megbízottak, hanem a járőrök is megforduljanak a településeken.  
A kora nyárhoz tartozó probléma a szemben lévő szórakozóhely és a mellette lévő 
panzió vitája. A hangoskodás és a szomszéd házban lévő probléma. Ezt is úgy 
gondolom, hogy sikerült oly módon lekoordinálni, hogy minden pénteken és 
szombaton a rendőrök nagyobb létszámban és óraszámban megjelennek a 
településen, főleg az esti órákban. Természetesen nappal is megjelennek, amikor 
idejük és egyéb elfoglaltságuk ezt lehetővé teszi. Hallottam olyan visszhangokat, 
hogy a szórakozóhelyen lévők zaklatásnak vették, ha a rendőrök minden hétvégén 
megjelentek és kérték a személyi igazolványt. Ennek a fokozott ellenőrzés 
sorozatnak nem az volt a célja, hogy mi a helyi lakosokat zaklassuk, hanem azokat a 
személyeket, akik szórakozóhelyre mennek, vagy onnan távoznak gépkocsival ittasan 
kiszűrjük, vagy akik olyan céllal jelennek meg a szórakozóhelyen, hogy utána ittasan 
távozva akár beütik a buszmegálló üvegét. Ezeket a személyeket szeretnénk kiszűrni. 
Ezeket a bűncselekményeket, szabálysértéseket próbáljuk megelőzni.  
El kell mondanom azt, hogy a nagy forgalmat bonyolító 82-es főút szerencsétlen 
módon a falut kettéosztja. Jelentős számban közlekednek itt teherautók. 
Problémaként merült fel többször, hogy gyorshajtások fordulnak elő a településen. 
Ezért a sebességellenőrző készüléket minden nap Eplényben is üzemeltettük. 
Amikor nagy óraszámban itt van a traffipax, akkor helyi lakosok is belefutnak. Ezzel 
sajnos nem tudunk mit tenni. Üzemeltetni kell, és azért üzemeltetjük, hogy a helyi 
lakosoknak megfeleljünk oly módon, hogy mikor az autósok látják azt, hogy 
sebességellenőrző készülék van a településen, akkor nem hajtanak annyira, sem a 
kamionok, sem pedig a személyautósok. Így a gyerekek az út egyik oldaláról 
nyugodtan át tudnak menni a másik oldalára.  
Viszont el kell mondjam, hogy olyan kimagaslóan nagyszámú gyorshajtó nincsen.  
A közbiztonság és a közlekedésbiztonság a településen rendben van. Kiemelkedő 
probléma nincsen. Ez a néhány apró cselekmény van, amely a lakosság kedélyét 
borzolja. Ezekre pedig mindenképpen odafigyelünk, és nagyobb óraszámban 
vagyunk a településen. A körzeti megbízott is és én is a polgármester úrral tartjuk a 
kapcsolatot. A polgármester úr megteszi a szükséges bejelentéseket olyan jellegű 
cselekményekben, melyek rendőri intézkedést igényelnek. Ezt nagyon köszönöm és 
ezután is szeretném kérni, hogy ezek az információk jussanak el hozzám, hogy 
megtehessük a szükséges intézkedéseket.  
Problémaként szokott még előfordulni a településeken a lomtalanítás időszaka. 
Olyan személyek érkeznek a településre, akik nem idevalóak és nemcsak azokat a 
tárgyakat nézik meg, melyek ki vannak téve, hanem bemennek az ingatlanok 
területére és ott kezdenek el kíváncsiskodni. A rendőrségnek van lehetősége velük 
szemben eljárni, kérem, hogy ilyenkor értesítsenek minket, így meg tudjuk előzni 
ezeket a problémákat. A másik probléma a házaló árusok. A jogszabályváltozás 
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következtében most már velük szemben is tudunk intézkedni. Ha ilyenek jönnek, ők 
is tudnak trükkös bűnelkövetőkké válni. Ha ilyenek érkeznek a településre, szintén 
kérném a segítségüket.  
Mint az elején mondtam, megpróbálunk a lakosokhoz közelebb kerülni, felhívni 
figyelmüket a bűnelkövetői körökre. Megpróbáljuk elmondani azt, hogy hogyan 
tudják ezeket a bűncselekményeket megelőzni. Én ehhez kérném a lakosságnak a 
segítségét, hogy a hírek, információk minél hamarabb jussanak el hozzánk és minél 
hamarabb meg tudjuk tenni a szükséges intézkedéseket.  
Ahogy mondtam, a település közbiztonságát jónak ítélem, nincs kiugró probléma. A 
síaréna miatt a téli szezonban nagyobb a forgalom, ez tudja borzolni a kedélyeket, 
viszont a kialakított nagy parkoló talán tompítja ezt a problémát. Mindenféleképpen 
ezen időszakban is fokozottan jelen leszünk a területen.  
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Bízom benne, hogy ha legközelebb 
találkozunk, akkor is ilyen pozitív képet tudok majd festeni a településről. 
Megígérem, hogy Veszprém közelségétől függetlenül jelen leszünk a településen, s 
megpróbáljuk a bűncselekményeket és a szabálysértéseket megelőzni.  
Köszönöm szépen, ha valami kérdés van, akkor megpróbálok rá válaszolni.  
 
Czigler Zoltán alpolgármester: 
Kérdezem, hogy milyen létszámban, milyen állománnyal van jelen a zirci rendőrőrs a 
körzetünkben és a műszaki-, technikai feltételek adottak-e, vagy úgy látja, hogy van 
valami hiányosság.  
 
Tóth Gábor r. fhdgy. Zirc Rendőrőrs megbízott parancsnoka: 
Abban a szerencsés helyzetben van a zirci rendőrőrs, hogy technikával el van látva, 
tehát van terepjárónk, ügyintéző autónk és van két megkülönböztetett jelzéssel 
ellátott autónk, tehát a technikánk az megvan. Az már más kérdés, hogy a rendőrőrs 
létszámhelyzete az hogyan alakul. A zirci rendőrőrs illetékességi területén minden 
településnek van körzeti megbízottja. Lehetséges, hogy nem egy település tartozik 
hozzá, hanem kettő vagy esetleg van olyan ahol három. Úgy gondolom, hogy a 
közrend és a közbiztonság érdekében mindent elkövetünk.  
 
dr. Ács Árpád helyi lakos: 
Látok itt rendőrautókat átmenni a településen. Az lenne a javaslatom, hogy nem 
sokkal több időbe telne az, ha öt-hat helyen megállnának, kiszállnának, megmutatnák 
magukat a közlekedőknek, hogy lássák a rendőröket. Jobban tartanának tőle, 
minthogy átautóznak a településen.  
 
Tóth Gábor r. fhdgy. Zirc Rendőrőrs megbízott parancsnoka: 
Azok az autók, melyek átmennek a településen, azokkal ügyet intézni megyünk 
Veszprémbe. Azok a kollégák, akik ide vannak beosztva akár fokozott ellenőrzésre, a 
szórakozóhelyek ellenőrzésére ők azért vannak itt, hogy megálljanak. Akiket ide 
küldünk a településre ők megállnak.  
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2. Tájékoztató a 2012. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2013. évi 
gazdálkodásáról, valamint a 2014. koncepcióról 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
A 2012. évi zárszámadásról tájékoztatást adok. Röviden: a tavalyi évben 72 789 000 
Ft bevétellel gazdálkodott az önkormányzat. A kiadás 63 millió forint volt, plusz volt 
10 644 000 Ft finanszírozási kiadás is. Végülis 823 500 Ft pénzmaradvánnyal zártuk 
a tavalyi évet.  
A tavalyi évben 13 574 000 Ft helyi adó folyt be. A kivetítőn látható táblázatok az 
interneten is hozzáférhetőek az önkormányzat honlapján. Az adókkal kapcsolatban 
annyit még, hogy a tavalyi évben az önkormányzatok gépjárműadó tekintetében a 
teljes összeget megtarthatták. Ez változott, 2013. évben már csak a 40 %-a marad a 
településeken, 60 %-át elviszi a központi költségvetés. Tavalyi évben 2 583 000 Ft 
folyt be gépjárműadóból, hozzávetőlegesen 1 000 000 Ft, ami 2013-ben itt marad.  
Az adókban kicsit jobbak lettek a teljesítések, persze ebbe az is belejátszik, hogy a 
korábbi évek kintlévőségeiből egy jó rész befolyt.  
Az idegenforgalmi adó tendenciája, emelkedése mutatja, hogy az előző évekhez 
képest emelkedett a szállásfoglalás Eplényben, de ez még mindig nem elégséges, 
tehát a turizmus ilyen irányú fejlesztése még mindig fontos. Még egy jelentősebb 
bevétel volt, a telekadó, mely 1 669 000 Ft-ot tett ki. Ebben is van elég jelentős 
összeg, mely a korábbi évek be nem fizetett adójából folyt be.  
A legnagyobb bevétel természetesen az önkormányzatnak az iparűzési adó. Tavalyi 
évben ez 9 472 000 Ft volt.  
A tavalyi évben a helyi rendeletek alapján magánszemélyek kommunális adójából 
198 000 Ft kedvezményt biztosítottunk a lakosságnak, telekadóban 3 383 000 Ft. 
Ennek oka, hogy az önkormányzattól vásárolt építési telkek 6 évig adómentesek. 
Még a tavalyi évben ivóvíz- és csatornadíj lakossági támogatás is volt. Ez volt az 
utolsó év, amely az ivóvízbázis bővítéséhez kapcsolódott, ennek kifutott minden 
költsége, tavalyi évben 778 000 Ft támogatást fizettünk a Bakonykarsztnak. A 
szemétszállítási díjtámogatás elsősorban a 65 és 75 év felettieknek jár, ennek mértéke 
a tavalyi évben 583 000 Ft volt. Összességében 1 361 000 Ft volt a szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó támogatás, amit a lakosság a költségvetésből kapott.  
A 2013-as év költségvetéséről pár megjegyzést. A jelenlegi előirányzat 100 880 000 
Ft. Minden évben természetesen a költségvetési főösszeg attól függ, hogy mennyi a 
támogatás, a pályázati pénzen beruházásokhoz elnyert forrás. Itt látszik, hogy a 
temető és ravatalozó felújítás már önmagában is 20 millió forint feletti beruházás. 
További támogatások voltak egyéb pályázatoknál. Egy összefoglaló táblázatot 
küldtem ki nem rég mindenkinek. Azt azért el kell mondani a 2013-as költségvetéssel 
kapcsolatban, hogy ilyen nehéz éve az önkormányzatoknak még biztos, hogy nem 
volt. Feladatfinanszírozás van ettől az évtől kezdve, de egyáltalán nem elég a 
feladatra adott finanszírozás. Amelyik önkormányzatnak nincs saját bevétele, az 
nagyon nehezen tudta megőrizni a működőképességét.  
Sikerült az évet úgy végigvinnünk, hogy minden kötelező feladatot el tudtunk látni. 
Egyetlen dolgot nem tudtunk a költségvetési tervből teljesíteni, a beiskolázási 
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támogatások kifizetését. Az összes munkahelyet meg tudtuk tartani. Ez nagyon 
fontos volt és az önkormányzat likviditását mindvégig megőriztük.  
Megközelítő összehasonlításként: kb. 20 millió forint állami támogatás kaptunk 
ebben az évben, ebből a közös önkormányzati hivatali hozzájárulás nagyjából 8 
millió forint. Korábban kb. 21 millió forint állt rendelkezésre önkormányzati hivatali 
finanszírozás nélkül, most ezt le kell vonni belőle, tehát mindössze 13 millió forint az 
állami támogatás jut az egyéb működtetésre. 7 603 eFt-tal kevesebb központi 
támogatásból kell az idén gazdálkodni az új feladatfinanszírozásos rendszerben, 
miközben az ellátandó feladataink szinte semmit sem változtak. A következő év már 
kicsit jobbnak néz ki a központi finanszírozás szempontjából. A saját bevételek 
várhatóan lényegesen jobban alakulnak majd. 
Kiadási előirányzatunk 92 328 000 Ft ebben az évben. Három kiemelkedő projekt 
van folyamatban, a temető, ravatalozó felújítása, a TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 
azonosítószámú „Közösség építés az eplényi IKSZT-ben” című pályázat, erről 
mindenki tud, hiszen szinte minden héten kap szórólapot a programokkal 
kapcsolatban. A harmadik pedig az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok Eplény Községben” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 
azonosítószámú pályázat, amelyik jövő augusztusig tart. Ezzel kapcsolatban is szinte 
minden héten kap mindenki tájékoztatást. Ezek a pályázatok így együttvéve 
jelentősen befolyásolják a költségvetés főösszegét.  
Megközelítőleg 60 millió forint az a működési költség, amivel a települést azon a 
szinten lehet tartani, ahogyan az kinéz most. Ami fölötte van, azt lehet fejlesztésre, 
vagy komolyabb felújításra fordítani.  
A 2014. évi költségvetés tervezett főösszegét 67 324 000 Ft-ban határoztuk meg 
koncepció szintjén. Ez biztosan növekedni fog az elnyert pályázatok tükrében. A 
tervezett kiadás pedig 44 millió forint. Úgy néz ki, hogy a jövő évben az 
önkormányzatnak likviditási problémája nem lesz. Lehetséges, hogy a jövő évben 
már újra tudunk a gyerekeknek is beiskolázási támogatást fizetni.  
A helyi adók mértéke a következő évben sem fog változni.  
 
Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés, hozzászólás? 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így közmeghallgatást 18,40 órakor 
bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 
 

Fiskál János      dr. Fejes István 
polgármester                aljegyző 

 


