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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 31-i nyilvános 
rendkívüli ülésén megtárgyalta „A TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 és a TÁMOP-
6.1.2-11/1-2012-0772 jelű pályázatok végrehajtására vonatkozó intézkedések” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága vezetője által 4 998 229,- Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélt – „Közösség építés az eplényi IKSZT-ben” 
című, TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 pályázati azonosító jelű projektet a 
Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően, a szakmai tervvel 
összhangban megvalósítja. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága vezetője által 9 730 000,- Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélt – „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok Eplény Községben” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-
0772 pályázati azonosító jelű projektet a Támogatói Okiratban foglaltaknak 
megfelelően, az egészségtervvel összhangban megvalósítja. 
 

3. A képviselő-testület az 1. és 2. pontban szereplő projektek megvalósításához, 
az ütemezési lehetőségekhez mérten, az önfinanszírozás biztosítása 
érdekében, a 25 %-os előlegigénylést támogatja. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban 
szereplő projektek megvalósításához szükséges intézkedések, nyilatkozatok 
megtételére, továbbá a megállapodások, szerződések, szerződés kiegészítések 
megkötésére, valamint a projektek pénzügyi keretein belüli, a támogató által 
is támogatott átcsoportosítások kezdeményezésére, alkalmazására. 
 

A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 pályázati azonosító jelű projektben a 
projektmenedzseri feladatokat a polgármester látja el. Az erre a feladatra fordítható 
költség 480 000,- Ft, amely a kifizetési kérelmek benyújtásakor, az alpolgármester 
teljesítési igazolása alapján, a polgármester személyi alapbérének terhére kerül 
elszámolásra. Az elszámolás érdekében, a 4. pontban szereplő általános 
felhatalmazást célszerű pontosítani, illetve kiegészíteni, amely a sajátos helyzet miatt 
nevesíti a projektmenedzseri feladatok ellátását, a nyertes pályázatnak megfelelően. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Eplény, 2013. november 27.  

Fiskál János   
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…….) határozata 
 

A TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű 
pályázatok végrehajtására vonatkozó intézkedésekről szóló  

77/2013. (VIII. 01.) számú határozat kiegészítéséről 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A TÁMOP-
3.2.3.B-12/1-2013-0106 és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű pályázatok 
végrehajtására vonatkozó intézkedésekről szóló 77/2013. (VIII. 01.) számú 
határozat kiegészítése” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2013. (VIII. 01.) számú 
határozatát a következő 5. és 6. ponttal egészíti ki: 

 
„5. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 

pályázati azonosító jelű projektben, a projektmenedzseri feladatok 
ellátásával – a Támogatói Okiratban és a pályázatban foglaltaknak 
megfelelően – a polgármestert bízta meg. A projektmenedzseri feladatra 
fordítható támogatás a polgármester személyi alapbérének terhére kerül 
elszámolásra. 

 
6.  Az 5. pontban szereplő projektmenedzseri feladat ellátására vonatkozóan, a 

támogatás elszámolásához szükséges teljesítést, az alpolgármester igazolja. 
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a 
nyilatkozatokat megtegye, vagy ha a támogatás elszámolásához szükséges, 
akkor a megállapodást a polgármesterrel aláírja. 

 
Felelős:  5. pontban: Fiskál János polgármester 
 6. pontban: Czigler Zoltán alpolgármester 
Határidő: 5. pontban: 2014. augusztus 31-ig folyamatosan 
 6. pontban: 2014. augusztus 31-ig folyamatosan.” 
  
 
Eplény, 2013. november 27.  
 
 
 

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

 


