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Tisztelt Képviselő-testület!
1./ A képviselő-testület 19/2012.(III.6.) számú határozatával döntött az „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód programok - lokális színterek” címmel kiírt TÁMOP-6.1.2/11/1
pályázaton történő részvételről.
A pályázatot benyújtottuk, de a napokban értesítettek, hogy pályázat szakmailag megfelelt a
támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem
részesülhetett támogatásban. Pályázat tartaléklistára került.
A K-2013-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-0559515/130 számú értesítést csatolom a
tájékoztatóhoz.
E pályázat elbírálási körülményei miatt a pályázatíró panasszal élt, amely levelet szintén
csatolok az előterjesztéshez. E levelet megküldtem az országgyűlési képviselőnknek is.
2./ A képviselő-testület 70/2012.(IX.13.) számú határozatával döntött az „Óvodafejlesztés”
című TÁMOP-3.1.11-12/2 pályázaton való részvételről.
A pályázatot benyújtottuk, de szintén a napokban értesítettek, hogy pályázat szakmailag
megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány
miatt nem részesülhetett támogatásban. Pályázat tartaléklistára került.
A K-2013-TÁMOP-3.1.11-12/2.-0557468/130 számú értesítést csatolom a tájékoztatóhoz.
3./ A képviselő-testület 78/2012.(X.25.) számú határozatával döntött, hogy 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 – pályázatot nyújt be az Eplény 0219 hrszú, temető megnevezésű ingatlanon lévő ravatalozó és kerítés felújítására, bővítésére, valamint
a temetőn belül, a bejárattól a ravatalozóig vezető út térburkolására.
A pályázatot határidőben benyújtottuk és a hiánypótlásnak is eleget tettünk. Várjuk a pályázat
befogadó végzést, majd a döntésről szóló határozatot, amely reméljük számunkra kedvező
lesz.
4./ A képviselő-testület 13/2013.(I.31.) számú határozatával döntött, hogy az Új Széchenyi
Terv keretében megjelent TÁMOP 3.2.3.B-12/1 jelű "Építő közösségek" - B) A korszerű,
többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok,
együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése" című pályázati kiírás alapján
pályázatot nyújt be.
A pályázatot február 12-én benyújtottuk.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megtárgyalására és annak elfogadására.
Eplény, 2013. február 15.
Fiskál János
polgármester

