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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 előző pályázati
ciklusban benyújtott pályázatok közül még három projekt van, amelyekkel
kapcsolatban 5-5 éves projektfenntartási kötelezettségünk van. Ezek a következő
pályázatok:
 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 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.
A második projektfenntartási jelentést szintén határidőben beküldtem és azt, K2017-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-1201319/0 számon, 2017. április 21-én
érkeztették, de a mai napig nem reagáltak rá.
A harmadik projektfenntartási jelentést szintén határidőben beküldtem és azt,
K-2017-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-1347176/0 számon, 2018. április 23-án
érkeztették, de a mai napig szintén nem válaszoltak rá.


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.
A második projektfenntartási jelentést is határidőben megküldtük, és azt, K2017-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-1182799/0 számon, 2017. január 23-án
érkeztették, amelyet 2018. február 9-én elfogadták.

-3-

A harmadik projektfenntartási jelentést is határidőben megküldtük, és azt, K2017-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-1311433/0 számon, 2018. január 23-án
érkeztették, és 2018. február 9-én elfogadásra is került.


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 – 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 nyertünk
100%-os nettófinanszírozású támogatás 20 967 322,- Ft értékben.
A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást 2014. május 8-án folytattuk le. A
fenntartási időszakban a kötelező monitoring jelentésnek mindig eleget tettünk.



A KEOP-2.2.2/A/09-2009-0002 azonosítószámú „Üzemelő sérülékeny
vízbázisok védelme a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatási területén” tárgyú
már 2011-ben 131 154 837 Ft támogatással megvalósult beruházás fenntartási
időszakának a projekt lezárásáról K-2018-KEOP-2.2.3/A/09.-0164568/308
számú, 2018. január 17-én kelt, levélben küldött értesítést a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium.

Jelenleg három 100% támogatási intenzitású EU-támogatott pályázatunk van
benyújtva, amelyek elbírálása még folyamatban van:
 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései c. felhívására benyújtott, EFOP-4.1.7-16-201700053 azonosítószámú pályázat (15 753 847 Ft).
 A VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú „Bakonyi települések megújítása, közösségi
élettér és szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra benyújtott „Eplény község
közösségi élettereinek fejlesztéséhez eszközök beszerzése” című projekt
keretében az önkormányzat által beszerzett eszközökkel sportlétesítmények
karbantartása, fenntartása pályázat (2 951 017 Ft).
 A VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú „Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati
tevékenységek támogatása” című felhívásra benyújtott XVII. Eplényi Vigasságok
falunap pályázat (500 000 Ft).
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató szíves tudomásulvételére.
Eplény, 2018. május 25.
Fiskál János

