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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A) 
 
Az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. tájékoztatása 
szerint, várhatóan rövid időn belül, több pályázati lehetőség adódik az 
önkormányzatok részére: 
  
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
  

1. Fejlesztési terület neve 
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
Előirányzat: 2 000 millió 
Támogatás mértéke: maximum 30 millió forint 
Támogatható tevékenység: 
Az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás 
által fenntartott, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése, 
felújítása. 
  

2. Fejlesztési terület neve 
Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 
Előirányzat: 400 millió forint 
Támogatás mértéke: maximum 20 millió forint 
Támogatható tevékenység: 
A szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, 
önkormányzati tulajdonú intézmény fejlesztése, felújítása. 
  

3. Fejlesztési terület neve 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
Előirányzat: 1 000 millió 
Támogatás mértéke: maximum 15 millió forint 
Támogatható tevékenység: 
A közigazgatási területen, az önkormányzat tulajdonában lévő út, híd és járda 
felújítása, karbantartása. Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületi 
önkormányzatok kivételével. 
  

4. Fejlesztési terület neve 
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
Előirányzat:  500 millió 
Támogatás mértéke: maximum 20 millió forint 
Támogatható tevékenység: 
Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményként üzemelő létesítmény 
fejlesztése, felújítása, illetve új sportlétesítmény létrehozása. 
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Ezen fejlesztési területek rövid ismertetője alapján elmondhatjuk – természetesen 
egyelőre a várható pályázatok részletes feltételeinek, benyújtási módjának ismerete 
nélkül –, hogy illeszkednek a település gazdasági programjához és az 
esélyegyenlőségi tervben foglalt célok megvalósításához. 
Ezek a források lehetséges, hogy még a 2007-2013. évi ciklusból megmaradt EU-s 
pénzekből származnak, amelyeket 2015-ben fel is kell használni és el is kell 
számolni vele. Ha így van, akkor nagyon rövid idő alatt kell döntéseket és 
intézkedéseket megtennünk annak érdekében, hogy a kiírásnak megfelelő pályázatot 
tudjunk benyújtani, és azzal esélyt adni magunknak a forrás elnyerésére. 
 
Ezért javasolom, hogy a képviselő-testület előzetesen határozzon ezen pályázati 
lehetőség igénybevételéről, illetve megfelelő feltételek fennállása esetén, a 
pályázatok benyújtásáról. 
 

B) 
 

A Magyar Közlöny 53. számában megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről. A rendelet 2. §-a alapján az 1. célterületre csak a már működő 
szolgáltatások pályázhatnak. 
Az Irányító Hatóság márciusban megküldött 6/2015 (III. 13.) számú 
közleményében még az szerepelt, hogy a rendelet alapján kettő célterület kerül 
megnyitásra. Az első célterület keretében támogatás vehető igénybe új és már 
meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület 
keretében egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez. 
 
Önkormányzatunk már a 2013. évi kiírásra is szeretet volna pályázni, hogy a 
falugondnoki szolgálatot be tudjuk végre vezetni, de az akkori rövid határidő és az 
egy napon belüli pályázati lezárás miatt esélytelen volt a hiánypótlás nélküli pályázat 
benyújtására. 
Sajnos a mostani kiírás pedig egyelőre eleve kizárja az újonnan induló falugondnoki 
szolgálatokat a pályázat lehetőségétől, így ismét csak azok juthatnak szállító 
eszközhöz, akiknek már amúgy is van, és így lesz olyan település, aki a 
civilszervezeteinek a bevonásával, rövid időn belül, már akár három pályázati 
támogatással vásárolt járművel is rendelkezhet majd, miközben más 
önkormányzatok el sem tudják indítani a szolgáltatást eszköz hiányában. 
 
A Miniszterelnökség felé, a fent ismertetettek miatt, írásban észrevételt nyújtottam 
be  – amely több, hasonló cipőben járó önkormányzatot is érinthet –, az 
esélyegyenlőség biztosítása érdekében, hogy a tegyék lehetővé, akár a fent 
hivatkozott rendelet módosításával, vagy akár az újonnan induló szolgálatok 
számára kiírt új pályázattal, a rendeletben szereplő igénybevételi feltételek miatt, a 
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most kizárt önkormányzatok pályázati lehetőségét, a falu- és tanyagondnoki 
szolgálat ellátásához szükséges jármű (kisbusz) beszerzésére. 
 
A problémával a rendeletet előkészítő Irányító Hatósságot is megkerestem. A 
kapott információk szerint, a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet egyéb okból történő 
módosítása is várható, többek között a miatt, mert a kisbuszokkal kapcsolatban 
olyan feltételek kerültek kiírásra, hogy annak gyakorlatilag egyetlen forgalomban 
lévő típus sem felel meg, vagyis teljesíthetetlen feltételeket szabtak. 
Annak reményében, hogy számunkra is kedvezően módosul a kiírás, és a várhatóan 
rövid cselekvési idő miatt, mivel az előző, 2007-2013. évi ciklusból megmaradt EU-
s pénzek még ez évi felhasználásáról van szó, szükséges a mielőbbi döntés 
meghozatala. 
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslatok elfogadására. 
  
 
Eplény, 2015. április 29. 
 
         Fiskál János 
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A) 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (IV. 29.) határozata 

 
a 2015-ben induló pályázatokon való részvételről 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés 2015-
ben induló pályázatokon való részvételről” című napirend előterjesztését és a 
következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

ismertetett alábbi négy fejlesztési területre, – a pontos pályázati feltételek 
ismeretében, a 22/2015. (III. 25.) határozattal elfogadott gazdasági program és 
a 60/2013. (VI. 27.) határozattal elfogadott helyi esélyegyenlőségi program 
céljainak megvalósítását szolgáló, illetve azokhoz illeszkedő pályázati kiírásokra 
– pályázatot vagy pályázatokat kíván benyújtani: 

 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
b) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
d) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – az Eplény Községi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 12.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 7. § a) és c) pontjában 
kapott átruházott hatáskörében eljárva – az 1. pontban megjelölt és a kijelölt 
céloknak megfelelő pályázatok megjelenését követően, amennyiben azok saját 
erőt nem igényelnek, a pályázatot vagy a pályázatokat nyújtsa be, a szükséges 
nyilatkozatokat és intézkedéseket tegye meg. 
 

3.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – az SZMSZ 8. § a) 
pontjában kapott átruházott hatáskörében eljárva – az 1. pontban megjelölt és a 
kijelölt céloknak megfelelő, de legfeljebb az áfa mértékéig saját erőt is igénylő 
pályázatok megjelenését követően, – az SZMSZ 8. § a) szerinti korláton belül, a 
2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
hatályos általános tartalékának mértékét is figyelembe véve – a pályázatot vagy a 
pályázatokat nyújtsa be, a szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket tegye 
meg, utólagos tájékoztatási kötelezettséggel. 
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Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. pont esetében: pályázatok benyújtási határideje 
 2. és a 3. pont esetében: pályázatok benyújtási határideje, illetve 

folyamatosan 
 
 
Eplény, 2015. április 29. 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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B) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (IV. 29.) határozata 
 

az Eplényi Falugondnoki Szolgálat programjának elindításához, 
végrehajtásához szükséges kisbusz pályázati támogatással történő 

beszerzéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Eplényi Falugondnoki Szolgálat programjának elindításához, végrehajtásához 
szükséges kisbusz pályázati támogatással történő beszerzéséről” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
Eplényi Falugondnoki Szolgálat szakmai programját az 27/2015. (III. 25.) 
határozatával hagyta jóvá és egyben kezdeményezte – 
VEC/001/00413/2005. szám alatt – a szolgálat nyilvántartásba vételét a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálynál, amely 
eljárás, a szolgáltatás elindításához elengedhetetlenül szükséges szállító jármű 
beszerzésig, felfüggesztésre került. 
 

2. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Darányi Ignác Terv EMVA 
társfinanszírozás keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető 
támogatásra pályázatot nyújt be, amennyiben a pályázati kiírásban az újonnan 
induló falugondnoki szolgáltok számára is megnyitják a pályázati lehetőséget.  
   

3. A képviselő-testület, – a 2. pontban meghatározott esetben, a falugondnoki 
szolgálat működtetésére alkalmas, a pályázati előírásoknak mindenben 
megfelelő – 9 (kilenc), esetlegesen 8 (nyolc) személyes mikrobusz 
beszerzéséhez szükséges támogatás elnyerésére nyújtja be a pályázatát, 
maximum nettó 10 millió Ft-ra, amelyhez a sajáterőt a 2015. évi 
költségvetésében, – sikeres pályázat esetén, maximum 2,7 millió Ft fejlesztési 
célú hitel igénybevételével – biztosítja. A fejlesztési hitel pontos összegének 
felvételéről, még a kiválasztott eszköz megrendelését megelőzően, a 
képviselő-testület külön határozatban dönt. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat benyújtásához 
a szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket haladéktalanul megtegye. 
 

4. A képviselő-testület, amennyiben a kisbusz beszerzése a közbeszerzés hatálya 
alá tartozna, úgy a beszerzés várható nettó bekerülési költségére való 
tekintettel, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
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továbbiakban: Kbt.) harmadik rész nemzeti eljárásrend előírásainak 
megfelelően, hirdetmény nélküli eljárást folytat le, a pályázat benyújtását 
követően. 
 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás 
lefolytatásához szükséges intézkedéseket megtegye, továbbá a Kbt. 122/A. §-
a szerint – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő 
megítélése szerint teljesíteni képes – legalább három gazdasági szereplőnek 
egyidejűleg, közvetlenül írásban, az ajánlattételi felhívást küldje meg. 
 

6. A képviselő-testület, az eredményes közbeszerzési eljárást követően, 
feltételes beszerzési szerződéseket köt a nyertes ajánlatevővel, 
amelyeknek a hatálybalépési feltétele a sikeres pályázat. 
 

7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtását követően, a szükséges fejlesztési hitellel kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye.  
 

8. A képviselő-testület a kisbusz típusát a 27/2015. (III. 25.) határozatában és 
az Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programban a ténylegesen 
beszerzett típusra módosítja. 
 

Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: a pályázat benyújtási határideje 
 3. pontban: a pályázat benyújtási határideje, illetve a sikeres pályázat 

esetén a támogatási határozatban meghatározott végrehajtási határidő 
 4-5. pontban: az eljárás megindítására a pályázat benyújtását követő 15 

napon belül, illetve folyamatosan   
 6. pontokban: az eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően 

azonnal 
 7. pontban: a sikeres pályázat esetén, a támogatási határozatban 

meghatározott végrehajtási határidő végéig 
 8. pontban: a mikrobusz beszerzését követően azonnal 
 
A 4-5. pont végrehajtásának előkészítéséért felelős köztisztviselő: 
 Harsányi István csoportvezető 
 

Eplény, 2015. április 29. 
 
 
 

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

 


