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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat, a fejlesztési- és egyéb programjainak a megvalósítása érdekében,
minden lehetőséget megragadva, – a korábbi és az utóbbi években is – több
pályázaton is indult, amelyekről rendszeresen tájékoztatást adtam. Az elmúlt pályázati
ciklusban benyújtott pályázatok közül, néhány esetben, a projektek lezárása
áthúzódott a 2015. évre, illetve 5 éves projektfenntartási kötelezettségünk van a
következő pályázatok esetében:
 Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok Eplény Községben” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-20120772 jelű pályázatunkkal 9 730 000 Ft összegű támogatást nyertünk. A
pályázat végrehajtása 2013. szeptemberben indult és 2014. október végén
fejeződött be. A programok végrehajtása a tervezetteknek megfelelő ütemben
történt. A helyszíni ellenőrzés is mindent rendben és szabályszerűnek talált.
A záró kifizetési kérelemmel együtt, összesen 7 db kifizetési kérelmet
nyújtottunk be, amelyek alapján 9 725 892 Ft támogatás került kiutalásra. Az
utolsó támogatási részlet kiutalása 2015. április 15-én történt meg. A záró
beszámoló és az elszámolás elfogadásáról az értesítést, K-2016-TÁMOP-6.1.211/1.-0382414/307 számon, csak 2016. március 9-én (!) tették fel a pályázati
tájékoztató felületre. A korábbiakkal ellentétben sem levél, sem pedig emailértesítés nem érkezett.
A projektfenntartási kötelezettség 2020. április 15-ig tart. Az első
projektfenntartási jelentést határidőben beküldtem és azt, K-2016-TÁMOP6.1.2-11/1-2012-0772-1030797/0 számon, 2016. április 30-án érkeztették.


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.B12/1-2013-0106 jelű pályázatunkkal 4 998 229 Ft összegű támogatást
nyertünk. A programok végrehajtása a tervezetteknek megfelelő ütemben
történt. A helyszíni ellenőrzés is mindent rendben és szabályszerűnek talált.
A záró kifizetési kérelemmel együtt, összesen 8 db kifizetési kérelmet
nyújtottunk be, amelyek alapján 4 988 192 Ft támogatás került kiutalásra. Az
utolsó támogatási részlet kiutalása 2015. március 24-én történt meg. A záró
beszámoló és elszámolás elfogadásáról az értesítést, K-2015-TÁMOP-3.2.3.B12/1-2013-0106-0236583/307 számon, 2015. június 15-én megkaptuk.
A projektfenntartási kötelezettség 2020. január 21-ig tart. Az első
projektfenntartási jelentést határidőben megküldtük, és azt, K-2016-TÁMOP3.2.3.B-12/1.-0371603/307 számon, 2016. február 15-én el is fogadták.
Mint arról már beszámoltam, a 2014-ben benyújtott KEOP-4.10.0/F/14-2014-0124
pályázatunkat forráshiány miatt K-2015-KEOP-4.10.0/F/14.-0062022/308 számon,
2015. április 10-én elutasították. Ezt B-2015-KEOP-4.10.0/F/14.-0000603/174 számon,
határidőben megkifogásoltam, mert a Pályázói Tájékoztató felületen található
értékelés szerint, minden feltételnek és szempontnak teljes mértékben megfeleltünk,
ahol egyébként a következő olvasható: „Automatikus eljárásrendhez tartozóan a
projekt kiválasztási szempontok nem igényelnek mérlegelést (normatív jellegű
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támogatás), ezért bíráló bizottság felállítására nem kerül sor.”. A kifogásra
vonatkozóan válasz, a pályázati tájékoztató felületre, a mai napig sincsen feltöltve!
Ennek a pályázatnak az előkészítése, tervezése közel egymillió forintjába került az
önkormányzatnak, de reméljük, hogy a – kiírásokat tekintve, egyelőre jelentős
késésben lévő – 2014-2020-as pályázatoknál a terveket fel tudjuk még használni.
Bár nem EU forrásból támogatott pályázat, de tájékoztatom a képviselő-testületet,
hogy az "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére"
benyújtott NKA pályázat (NKA pályázati azonosító: 3505/2817; új: 204105/02973)
fizikai megvalósítása 2016. januárban megtörtént, a szakmai beszámolót és az
elszámolást benyújtottam, ennek ellenőrzése még folyamatban van.
A megvalósított fejlesztés összefoglalása az alábbi táblázatban szerepel:
Ssz

bútorok és eszközök

típus

1
2
3
4

tárgyalószék
LIN-ISO Easy Nero tárgyalószék és konferenciaszék
forgószék
ANT-Bora irodai szövet forgószék dönthető háttámlával
álló ruhafogas
ANT-Bistrot
könyvtári kiadópult
Varia variálható sarok számítógépasztal
szállítási költség
Mikron Technológia Kft. 8248 Nemesvámos, Pap István u. 11. (Központ: 8200 Veszprém, Eötvös
Károly u. 2.); számlaszám: MT3251
5 gyermek szék
OSZ-R4
6 gyermek asztal
3006/126
7 gyermek könyvtároló
OP-9001 Gurulós játéktároló
8 gyermek könyvtároló
BNL-SO1 MESE gurulós könyvtároló
9 folyóiratállvány
6603
10 szekrény
K37753
11 200 cm-es könyvállvány
6011-E
12 170 cm-es könyvállvány
6010-E
SULITECH ,,a teljesség igényével'' Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 8000 Székesfehérvár, Kertalja
köz 3.; számlaszám: 042951/16
13 vetítővászon + hordtáska MW Starflex Pro 180x180 állványos + MW Screen
Vetitovaszonbolt.hu Webáruház AVSpecialista Kft. 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 28/A.;
számlaszám: 3663KSZ2015
14 nyomtató és szkenner
Xerox WorkCentre 3325V_DN MFP

beszerzett
mennyiség
(db)
60
1
2
1

539 400 Ft
18 990 Ft
51 180 Ft
43 590 Ft
9 990 Ft
663 150 Ft

12
2
1
1
1
1
11
7

100 797 Ft
29 581 Ft
27 310 Ft
59 610 Ft
43 720 Ft
56 700 Ft
414 015 Ft
232 474 Ft
964 207 Ft

1

38 000 Ft
38 000 Ft

1

Unicomp Informatikai Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 89.; számlaszám: U15-1145
15 babzsák fotel

bruttó ár

123 825 Ft
123 825 Ft

kagyló forma egyszínű/duplahuzatos 0020/8MK
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„TANITA” Török Anita 8296 Monostorapáti, Petőfi S. utca 112.; számlaszám: 2015/07001

58 500 Ft
58 500 Ft

teljes költség

1 847 682 Ft

pályázati támogatás

1 649 556 Ft

önrész

198 126 Ft

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató szíves tudomásulvételére.
Eplény, 2016. május 16.
Fiskál János

