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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Eplényi Komédiás Egylet (továbbiakban: EKE) pályázatot nyújtott be a LEADER 

pályázati felhívások között szereplő Bakonyi nonprofit szrevezetek célszerinti tevékenységéhez 

kapcsolódó eszközök beszerzése célterületre hangosításhoz szükséges eszközök beszerzésére.  

A pályázati kiírás alapján max. 1 millió Ft 100 % támogatás intenzitású forrás elnyerésére volt 

lehetőség.  

Az EKE a 1432617963 számú határozattal 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást 

nyert. A pályázat sajnos utófinanszírozásos, ezért az EKE segítség nélkül nem tudja igénybe 

venni a támogatást. 

Az EKE elnöke az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, 

amelyet támogatni javasolok. A megelőlegezett összeg fedezete a pályázaton elnyert 

támogatás lenne, amelyre vonatkozóan engedményezési megállapodást kötnénk, továbbá a 

pályázat szabályos lebonyolítása érdekben, teljes körű betekintést kérünk a pályázati célok 

megvalósításának végrehajtásába, valamint a kifizetési kérelem benyújtásába. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

 

 

Eplény, 2012. július 11. 

 

 Fiskál János 

 polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……../2012. (…….) határozata 

 

1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Eplényi Komédiás Egylet által a 

LEADER pályázati felhívások között szereplő Bakonyi nonprofit szervezetek célszerinti 

tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése célterületre, hangosításhoz szükséges 

eszközök beszerzésére, a 1432617963 számú határozattal elnyert 1 000 000 Ft vissza nem 

térítendő támogatást, a saját erőn felüli résznek a megelőlegezését támogatja. A 

megelőlegezett összeg fedezete a pályázaton elnyert támogatás. 

 

2./ A képviselő-testület a megelőlegezés feltételeként kiköti, hogy a pályázat szabályos 

lebonyolítása érdekben, teljes körű betekintést kér a pályázati célok megvalósításának 

végrehajtásába, dokumentálásába, valamint a kifizetési kérelem benyújtásába. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a teljes körű betekintésre 

vonatkozó, valamint megelőlegezett pályázati támogatás megtérülését garantáló 

engedményezési és kölcsön szerződést az EKE-vel aláírja. 

 

4./ A megelőlegezett támogatás ugyanezen költségvetési évben visszatérül. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ és 4./ pont esetében: azonnal 

       2./ pont esetében: folyamatosan a támogatás kifizetéséig 

       3./ pont esetében: 2012. július 26. 


