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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50/2013. (V. 30.) határozatával 
döntött a XII. Eplényi Vigasságok előkészítésére és a LEADER pályázat 
benyújtására vonatkozóan. A pályázatot a kiírásnak megfelelően benyújtottuk 
LEADER HACS-hoz, amelyre az előterjesztés 1. mellékleteként csatolt 28/2013 
számú támogató nyilatkozatot megkaptuk. Ennek a nyilatkozatnak a birtokában, 
amely az elektronikus benyújtás feltétele volt, az ügyfélkapun keresztül, az MVH 
honlapjára azonnal feltöltésre került a pályázat. Az elektronikus benyújtás után – első 
körös papíralapú és a második körös elektronikus beadás összevetését követően – a 
LEADER HACS kiadta a 2. mellékletként csatolt egyezőségi záradékot. A LEADER 
HACS csak a rendezvények támogatására rendelkezésre álló keret mértékéig adott ki 
támogató nyilatkozatokat. 
A pályázat 100 % nettó támogatás intenzitású, ennek megfelelően a falunapi 
programokra 1 428 521,- Ft támogatást igényeltünk, a projekt bruttó költsége 
1 650 168,-  Ft.  
Tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozott és a támogatás lehívása évvégére 
prognosztizálható, ezért azt a költségvetés likviditásának figyelembevételével, meg 
kell előlegeznünk. 
A saját forrás biztosítására vonatkozó belső átcsoportosításokat, a jelen ülésre 
szintén beterjesztésre kerülő 2013. évi költségvetés módosítás előterjesztésében 
részletezem. 
A falunappal kapcsolatosan felmerülő egyéb kisebb dologi költségek (csapatok 
díjazása, versenykellékek stb.), amelyeket a pályázatba nem lehetett beépíteni, azok a 
város- és községgazdálkodás szakfeladatok dologi költségeinek terhére kerülnek 
beszerzésre. 
A támogatás megelőlegezése, a feladatok ésszerű ütemezésével, biztosítható. 
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
Eplény, 2013. július 31. 
 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…….) határozata 
 

a XII. Eplényi Vigasságok előkészítésére és a LEADER pályázat 
benyújtására vonatkozó döntés meghozataláról szóló 50/2013. (V. 30.) 

határozat módosításáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 31-i rendkívüli 
ülésén megtárgyalta a XII. Eplényi Vigasságok előkészítésére és a LEADER 
pályázat benyújtására vonatkozó döntés meghozataláról szóló 50/2013. (V. 
30.) határozat módosítása című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 50/2013. (V. 30.) számú 

határozatát az alábbi 1/A. ponttal egészíti ki: 
 
„1/A.  A képviselő-testület – a 2013. augusztus 10-én megrendezésre kerülő XII. 

Eplényi Vigasságok falunapi rendezvény pályázati támogatható 
programjainak tervezett bruttó 1 650 168,- Ft költségéből – a 221 647,- Ft 
saját forrást, a soron következő költségvetés módosításakor, a költségvetési 
tételek átcsoportosításával biztosítja. Az 1 428 521,- Ft utófinanszírozott 
pályázati támogatásból később megtérülő összeget pedig, a feladatok ésszerű 
ütemezésével biztosítja, illetve előlegezi meg. 

 A falunappal kapcsolatosan felmerülő egyéb eszközöket, kellékeket (csapatok 
díjazása, versenykellékek stb.), amelyeket a pályázatba nem lehetett beépíteni, 
azokat a Város- és községgazdálkodás szakfeladat dologi költségeinek terhére 
lehet beszerezni.” 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1/A. pont esetében: 2013. augusztus 1. a költségvetés módosítására,  
      egyebekben folyamatosan a projekt lezárásáig 
 
       
Eplény, 2013. július 31. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
  


