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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 

Szám: EPL/57/13/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
október 1-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 
    
Jelen van továbbá: Lőczi Árpád csoportvezető 
      

   A lakosság köréből 7 fő 
 

 

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm a 2014. évi közmeghallgatás résztvevőit. Külön is köszöntöm, és egyben 
bemutatom Lőczi Árpád urat, a jegyzői iroda csoportvezetőjét. 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 tesz a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú 
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet: 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2014. (X. 1.) határozata 

 
a 2014. október 1-i közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 

 



2 

 

NAPIRENDEK: 
 

1.  Tájékoztató a 2013. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2014. évi 
gazdálkodásáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
2.  Beszámoló a 2010-2014-es választási ciklusban végzett tevékenységről 

Előadó: Fiskál János polgármester 
 

3.  Lakossági észrevételek, vélemények 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
1. Tájékoztató a 2013. évi zárszámadásról és az önkormányzat 2014. évi 
gazdálkodásáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az önkormányzat 2013. évben 75 407 E forintos bevételből gazdálkodott, ebből 
8 616 E forint finanszírozási bevétel, a kiadási főösszeg pedig 73 995 E forint volt. 
Ez előző évi pénzmaradvány 1 412 E forint.  A mérleg főösszeg 435 735 E forint. 
2013. évben befolyt adók: gépjárműadó: 1 082 E forint, ez csak 40 százaléka a 
befolyt adónak, amely az önkormányzatnál maradt. A további helyi adók: 
magánszemélyek kommunális adója 2 139 E forint, idegenforgalmi adó 268 E forint, 
telekadó 2 163 E forint, talajterhelési díj 436 E Ft, pótlék és bírság 276 E forint, 
végül az iparűzési adó 5 298 E Ft.  
Tavalyi évben ősszel a temető és ravatalozó felújítása indult el (7 841 E Ft-os 
részszámla), amelyet ez év májusában fejeztünk be. Betöréses lopás miatt 600 000 
forintért 3 db fűkaszát kellett beszerezni, de ez a biztosításból meg is térült.   
Ingatlanvásárlásra 6 360 000 forintot költöttünk, a volt istállóépületet vásároltuk 
vissza a VERGA Zrt-től ingatlancserével és értékegyeztetéssel, amely ügyletből 
további egymillió forint folyt be a költségvetésünkbe.  
Az önkormányzat 2012. és 2013. évben több pályázaton is indult, illetve segítséget 
nyújtott a helyi civilszervezeteknek azok megírásában, amelyekről a támogató 
határozatok vagy befogadó végzések az elmúlt időszakokban érkeztek meg. Minden 
benyújtott pályázatunk sikeres volt, azaz befogadást nyert. 
Minden pályázat, amit benyújtottunk befogadásra került.  Egy kivétellel, mindegyik 
támogatásban is részesült.  
A pályázatok végrehajtásáról folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot, a programok 
szórólapjait minden ingatlanhoz eljuttattuk. A dián is láthatók a következő sikeres 
pályázatok: 
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
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programok Eplény Községben” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű 
pályázatunkkal 9 730 000 Ft összegű támogatást nyertünk. Ez a pályázat ebben a 
hónapban zárul. 
 
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 
rendszeréhez, az Építő közösségek'' - B) A korszerű, többfunkciós 
(multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, 
együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése célterületre 
benyújtott, „Közösség építés az eplényi IKSZT-ben” című, TÁMOP-3.2.3.B-12/1-
2013-0106 jelű pályázatunkkal 4 998 229 Ft összegű támogatást nyertünk. E pályázat 
keretében megvalósított programok (a táncház, a zumba oktatás, a kirándulások stb.) 
az évvégén fejeződnek be. Amelyek igazán népszerű programok voltak, azokat a 
jövőben is tovább szeretnénk folytatni.   
 
A LEADER 2013 pályázatok között megjelent a „4.3. Bakonyi rendezvények, 
rendezvénysorozatok támogatása együttműködésben” célterületre vonatkozó 
kiírásra, a 100 % nettó finanszírozású forrás elnyerésére pályázatot nyújtottunk be, a 
2013. augusztus 10-én megrendezésre került XII. Eplényi Vigasságok programjainak 
megvalósítására 1 428 521,- Ft támogatásra.  
 
Szintén ugyanezen LEADER 2013 pályázati kiírásra, a 100% bruttó finanszírozású, 1 
484 009,- Ft forrás elnyeréséhez, az Eplényi Gyermekekért Alapítványnak, a 2014. 
június 7-én megrendezésre kerülő XXII. Eplényi Gyermeknap programjainak 
megvalósítására, a pályázat benyújtatásában segítettünk.  
 
A LEADER 2013 pályázatok között megjelent a „4.5. Közösségi videózáshoz 
kapcsolódó eszközök beszerzése, hálózat fejlesztése és képzésen való részvétel” 
célterületre a 100 % bruttó finanszírozású 995 040,- Ft forrás elnyerésére, a pályázat 
benyújtatásában segítettünk a Fortuna Színjátszó Egyesületnek. Ezzel a technikával 
készültek, illetve készülnek a promóciós kisfilmek. 
 
Ezen LEADER pályázatok már megvalósultak és az elszámolásuk is megtörtént. 
 
A legnagyobb pályázatunk és már régi álmunk volt, a temető és a ravatalozó 
felújítása. 
Az EMVA: a falumegújításra- és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásokról szóló 102/2012. (X. 1.) 
VM rendelet szerint, – „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” projekt 
címmel – pályázatot nyújtottunk be az Eplény 0219 hrsz-ú, temető megnevezésű 
ingatlanon lévő ravatalozó és kerítés felújítására, bővítésére, valamint a temetőn 
belül, a bejárattól a ravatalozóig vezető út térburkolására. Az elnyert 100%-os 
nettófinanszírozású támogatás 20 967 322,- Ft, ezt a projektet az idén befejeztük és 
el is számoltunk. 
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Röviden csak néhány információ a 2014. évi költségvetésről, előirányzatokról, mivel 
ezek az adatok a község honlapján elérhetőek.  
A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
költségvetési bevételét 115 741 E Ft-ban, működési finanszírozási bevételét 1 412 E 
Ft-ban, felhalmozási finanszírozási bevételét 15 725 E Ft-ban, összesen: 136 633 E 
Ft-ban állapította meg. 
A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének a 
költségvetési kiadását 112 877 E Ft-ban, működési finanszírozási kiadását nulla Ft-
ban, felhalmozási finanszírozási kiadásait 20 001 E Ft-ban állapította meg. 
A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
költségvetési többletét 2 864 E Ft-ban, ebből működési hiányát 3 839 E Ft-ban, 
felhalmozási többletét 6 703 E Ft-ban állapította meg. 
 
A KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című pályázati felhívásra „Önkormányzati épületek 
hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben” projektcímmel, 
szeptemberben pályázatot nyújtottunk be az óvoda és kultúrház épület energetikai 
korszerűsítésére. Mindkettő esetében napelemekkel történő ellátását, továbbá az 
óvodánál utólagos hőszigetelést, nyílászáró cserét, fűtéskorszerűsítést terveztünk.  A 
kultúrházon pedig, a könyvtár és a sportöltöző fűtésének korszerűsítését, valamint 
tetőtér szigetelését szeretnénk megvalósítani a pályázatból, amelynek költségvetése 
45 millió Ft. További részletek, döntések, feltételes szerződések ezzel kapcsolatban 
szintén megtalálhatók Eplény honlapján.  
Ebben az évben közel 30 millió forintot tudtunk fejlesztésre, közjóléti célokra 
fordítani.  
 
 
2. Beszámoló a 2010-2014-es választási ciklusban végzett tevékenységről 
    Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Készítettem egy összefoglalót 2010-2014. közötti időszakról, amelyet a következő 
diákon fogok bemutatni, a tendenciákat szemléltetni. A költségvetés bevételi és 
kiadási főösszegeiből is látható, hogy a likviditási szempontból a legnehezebb év 
2013 volt, amikor az önkormányzati finanszírozás átalakult. Ezeket főszámokat 
jelentősen befolyásolták a pályázatokon elnyert forrásokból megvalósított 
beruházások és fejlesztések. Az önkormányzat működésére fordított összegekben az 
évek összehasonlításában jelentős eltérés nem mutatkozott.  
Az önkormányzat helyi adó bevételei hullámzóan, 13 574 E Ft (2012.) és 9791 E Ft 
(2011.) között alakultak. A sípálya működtetéséből fakad az önkormányzat 
legnagyobb iparűzési adó és egyéb bevétele. Ami változás, hogy 2013-ban a sípálya 
üzemeltető kezdeményezte, hogy fix bérleti díjban állapodjunk meg. Hosszas 
alkudozások árán ez sikerült. Nekünk annyiból jobb, hogy könnyebben tervezhető a 
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költségvetés. A gépjárműadó bevételt 60%-át tavalytól kezdve elvette az állam, ez kb. 
másfél millió forint kiesést jelent évente.  
A járások átalakítása anyagilag különösebben nem érint minket, feladatokat a járás 
nem vitt el tőlünk.  
A telekadó esetében, ahogy minél jobban beépülnek az utcák, ez annál jobban fog 
csökkeni. De csak ez az egyetlen eszköz, amivel ösztönözni lehet a tulajdonost, hogy 
a kedvezményes idő lejárta után beépítse a telket.   
Az idegenforgalmi adónál látható némi emelkedési tendencia, de a tavalyi gyenge tél 
miatt 2014-ben némi visszaeséssel terveztünk. 
Az iparűzési adó is elég rapszodikusan alakult, a válság hatása mindig megjelenik a 
következő év költségvetésben. Némi pozitív elmozdulás látszik az utóbbi időben. A 
helyi adó bevételek összege kb. 12 millió forint körül mondható elfogadhatónak.  
Az önkormányzat gazdálkodása, mint az ábrán is látható, jónak mondható. 2012 
kivételével minden évben a működési bevétel meghaladta a kiadás, és az a 
fejlesztésekre is igaz volt. 
A diákon jól láthatóak a megvalósult fejlesztések, felújítások így csak a néhányat 
emelek ki közülük. 
2010-ben a nagyobb fejlesztések, a játszótérépítés 16,6 millióért, közműfejlesztések, 
Veszprémi utca bővítése, árokburkolások. A Kultúrház felújításának első üteme 25 
millió forint értékben valósult meg, mely aztán 2011-ben fejeződött be.   
2013-ban kezdődött meg a temető, ravatalozó felújítás. Az ez évi beruházások között 
a településrendezési tervet is módosítottunk, vízkárelhárítási tervet készíttettünk, 
melyet minden településnek kötelező volt elkészítenie.  Erdőt telepítettünk a Kiserdő 
utcában, ennek az összegét a sípálya teljes mértékben megtérítette a 2012. évi 
fejlesztések kapcsán. Emléktáblát avattunk az eplényi mangánérc bányászat 
emlékére. Kicseréltük a buszmegálló melletti padokat. Ugyanilyen két pad és egy 
korlát kerül még a temetőhöz is. Befejeződött a temető és a ravatalozó felújítása is 
ebben az évben.  
Összességében 2010-ben 115 106 E Ft-ot, 2011-ben 114 987 E Ft-ot, 2012-ben 
12 149 E Ft-ot, 2013-ban 14 801 E Ft-ot és várhatóan 2014-ben 22 968 E Ft-ot 
fordíthattunk fejlesztésekre és felújításokra, valamint a hitelek visszafizetésére. 
 
Ezt követően áttérünk a 3. napirendi pontunkra és átadom a szót a lakosságnak, 
várom szíves észrevételeiket, hozzászólásaikat. 
 
 
3.  Lakossági észrevételek, vélemények 
 
Sommer Lőrinc:  
 
Hozzászólásában megjegyzi, hogy véleménye szerint legalább 100 embernek kellene 
itt ülni, ha valakit érdekelnek a falu ügyei és nem másra várni, hogy az kikaparja 
gesztenyét, majd a következőket kérdezte: Az új utcában egyes telkek miért 
nincsenek rendben tartva, a többi pedig olyan, mint egy focipálya?  A felére lehetne 
csökkenteni a falu közterületeinek fenntartására szolgáló gépek költségét, ő 
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háromszor kaszálta az ingatlanát. Minek annyi gép? Kinek a tulajdona a patakmeder?  
Mennyibe került az, ha az önkormányzat kényszerkaszálást hajt végre? A 82-es út 
rossz állapotú, kinek kellene rendbe tenni?  Az orvosi ügyelettel kapcsolatban ki 
rendezte azt, hogy Veszprémhez tartozzon Eplény?  Ki rendezi az orvosnak a 
helyettesítését?  
 
Fiskál János polgármester: 
 
Az új utcában a kérdéses ingatlanok azok, amelyeket már megvettek az 
önkormányzattól, ezeket az ingatlan tulajdonosainak kell kaszálni. Mindenkinek 
kiküldésre került a telkek gondozását szabályozó rendeletről szóló tájékoztató, ennek 
alapján telkek rendbetételét most már ki tudjuk kényszeríteni. Eddig nem volt 
hathatós eszköz az önkormányzat kezében. A tájékoztatást követően történtek 
felszólítások is, a legtöbben végre is hajtották. Ahol nem, ott hatósági 
kényszerkaszálás lett elrendelve. Az önkormányzat példát mutat mindenki számára a 
közterületeinek gondozásával. 
Gépvásárlással kapcsolatban csak annyit vettünk, amennyire szükség van, az ellopott 
kaszák pótlását, mint azt már korábban is említettem, a biztosításból fedeztük.  A 
közterületeken dolgozók többségének a költségét, a közfoglalkoztatásból 100%-ban 
megkapja az önkormányzat.   
A patak tulajdona vegyes, nagyrészt az önkormányzat tulajdonában vannak a 
medrek.  Az önkormányzat szükség szerint, az utóbbi időben 2-3 évente tisztíttatta 
gépi erővel a befogadó patakmedret. Ebben az évben erre nem volt lehetőség, mert 
olyan mértékben fel van ázva a környezete, hogy nem lehet géppel megközelíteni, 
mert csak kárt csinálnánk.   
Az önkormányzatnak a kényszerkaszálás kb. negyvenezer forintba került, de ezt a 
tulajdonosoknak ki kell fizetni. Az önkormányzat csak megelőlegezi, és ez behajtásra 
kerül.   
Az árok a 82-es út mellett az állam tulajdonában és a közútkezelő kezelésében van, a 
járda vegyes tulajdonú, nagyobbrészt az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 
van. A következő öt évben a célunk az, hogy Eplényben a járdának is térburkolása 
legyen. A 82-es főút a közútkezelő kezelésében van. Én azon vagyok, hogy az útnak 
legalább a félpályája felújításra kerüljön. 2-3 éve volt egy helyszíni bejárás 
állampolgári kezdeményezésre, némi javítás is történt. Amit polgármesterként meg 
tudok tenni, azt megteszem a javítások érdekében. Az elkerülő út szerepel a 
rendezési tervben, de a megvalósítása a központi költségvetésen múlik.   
A település hosszú távú érdekeinek és orientáltságának figyelembevételével 2013-tól, 
a képviselő-testület kezdeményezésére, a kormány döntése alapján, a veszprémi 
járáshoz tartozunk. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban, mi a veszprémi kistérségi 
társuláshoz csatlakoztunk. Szakrendelésre az Eplényi lakosok Zircre és Veszprémbe 
is beutalhatóak. A veszprémi orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban, csak jó 
véleményeket kaptam eddig a lakosság és a háziorvos részéről.   
A helyettesítésről a háziorvosunk, Dr. Kovács Hajnalka dönt, aki a praxist vezeti. Ha 
bármilyen észrevétel, javaslat van, azt közvetítem.  
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Németh Ferenc: 
 
Üdvözöl mindenkit. 14 évvel ezelőtt is probléma is volt már, hogy a 82-es út 
elkerülje Eplényt. Akkoriban a polgármester úr azt mondta, hogy lehetetlen, mert 
amíg a 8-as út korszerűsítése nem történik meg, addig a 82-es útról szó sem lehet. Ez 
egy olyan álláspont nem a település érdekét szolgálta, holott az én véleményem 
szerint a polgármesternek a település érdekének figyelembevételével kellene 
kialakítani az álláspontját. Én a 82-es út mellett lakom, és éjjelente több olyan jármű  
megy el a 82-es úton ami megremegteti az épületet. Szeretném kérni, hogy az 
önkormányzat támogassa, hogy a 82-es út Eplény községet elkerülje.  
Itt állunk az önkormányzati választás előtt. Az állampolgárok nem tudják, nincsenek 
tájékoztatva arról, hogy ki lesz az, aki elkövetkezendő 4-5 évben a falu érdekeit 
képviselve dolgozna. Van egyáltalán valaki, aki még szóba jöhet, polgármester, 
képviselő-testület, aki többet szeretne tenni a településért? Csak egy elképzelés, egy 
diktatúra szerint, egy választás szerint, egy választási bizottság elnöke szerint lehet 
ezt végrehajtani? Az lenne a tisztességes, ha nemcsak a polgármester úr indulna, 
hanem lenne más is, akinek mondjuk, a tervei között van az elkerülő út építése. Ez 
lenne egy tiszta választás, nem diktatúra.  
 
Fiskál János polgármester: 
 
Eplény község képviselő-testülete is és én is azon vagyunk, hogy a 82-es út elkerülje 
Eplényt. Én soha nem mondtam, hogy nem támogatom. Én csak azt mondtam el, 
hogy a kormányzati vagy egyéb tájékoztatáson milyen válaszokat kaptam. Nem az 
eplényi képviselő-testület döntése hátráltatja az elkerülő út építését. A rendezési 
terven is rajta szerepel régóta. Mi mindenképpen arra törekszünk, hogy ez 
megépüljön. De ez kormányzati döntés kérdése.  
A választással kapcsolatban azt mondani, hogy diktatúra van, ezt az egész ország 
nevében vissza kell utasítanom. Kint volt és van a tájékoztatás, illetve a minden 
médiából az folyt, hogy hogyan lehetet indulni képviselőnek, polgármesternek. 
Mindenkinek nyitva állt a lehetőség. Csak aláírást kellett hozzá gyűjteni. Minimum 14 
aláírás kellett a polgármester, öt pedig a képviselő jelöltséghez. A korábbihoz képest 
annyi volt a változás, hogy nem kopogtató cédulát kellett gyűjteni, hanem 
aláírásgyűjtő íven kellett kellő számú támogató aláírást szerezni. 
A mostani választáson csak a jelenlegi képviselő-testület tagjai indulnak, de a 
lehetőség adott volt mindenkinek, csak más nem élt vele itt Eplényben.  A Választási 
Bizottság nevében pedig visszautasítom, hogy egyáltalán kétségbe vonja 
tevékenységüket. 
 
Baráth József: 
 
Kérdezte, hogy a 82-es úttal kapcsolatban lenne-e lehetőség, hogy mondjuk, 
éjszakára korlátozzák a kamionok közlekedését.   
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Fiskál János polgármester: 
 
Sajnos erre most nem tudok válaszolni, de a kérdést továbbítom döntéshozó 
szervekhez, és később írásban válaszolni fogok a felvetésre. De mindenképpen én is 
támogatom ezt a javaslatot.  
 
Megköszönöm a lakosság aktív részvételét. 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így közmeghallgatást 19,17 órakor 
bezárom.  
 
 

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. Mohos Gábor 
polgármester                   jegyző 
 

A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 
 
 

Lőczi Árpád 
csoportvezető 

 


