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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint arról már előzetes tájékoztatást adtam, 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 – a 
képviselő-testület 13/2013. (I. 31.) számú határozata alapján – benyújtott, 
„Közösség építés az eplényi IKSZT-ben” című, TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-
0106 jelű pályázatunkat a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője 
4 998 229 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 
A projekt keretében lehetőség van 25 % előleg lehívására, a támogatás 100 %-os 
intenzitású. 
A pályázat elkészítésére vonatkozóan a Vapaus Kft-t (9400, Sopron, Lenkey u. 3.) 
bíztuk meg a következő feltételekkel: pályázatírói díj nincs, a projektet a támogatói 
döntéstől a projektfenntartás végéig menedzselik, a tanácsadói díj ez által az egyes 
tevékenységek pályázatban elszámolható költségéből tevődik össze. A képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert a pályázatírásra és menedzselésre vonatkozó 
megállapodás aláírására, valamint a sikeres pályázat benyújtása érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
A projekt végrehajtására vonatkozó előkészítő intézkedések megtörténtek, az 
elkészített szakmai tervet a támogatónak megküldtük, amely a Támogatói Okirat (1. 
melléklet) kiállításához szükséges volt. 
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2013.07.01., a fizikai 
befejezés határideje 2014.12.31. 
A projekt végrehajtásához a projektmenedzseri és szakmai megvalósítói feladatokat 
saját IKSZT alkalmazottakkal, munkaszerződést kiegészítő megállapodás 
megkötésével, látjuk el. A programok végrehajtása a tervezett ütemben halad, a 
nyilvánosság tájékoztatása folyamatos annak érdekében, hogy a programok 
látogatottsága a tervezett célokat elérje. 
Az önfinanszírozáshoz szükséges előleg igénylése megtörtént, információink szerint 
a kiutalása folyamatban van.  
 
Szintén már előzetesen tájékoztatást adtam arról, hogy az Új Széchenyi Terv 
Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez – a képviselő-
testület 19/2012. (III. 6.) számú határozata alapján – benyújtott „Egészségre nevelő 
és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben” című, TÁMOP-6.1.2-
11/1-2012-0772 jelű, tartaléklistás pályázatunkat, a 1328/2013. (VI. 12.) Korm. 
határozattal jóváhagyott keretemelés miatt, a tartaléklistáról visszaemelték és a 
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője a bírálati folyamat 
eredményeképp 9 730 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 
A projekt keretében lehetőség van 25 % előleg lehívására, a támogatás 100 %-os 
intenzitású. 
A képviselő-testület a pályázat benyújtására vonatkozóan együttműködési 
megállapodást kötött a Goodwill Consulting Kft-vel (1162 Budapest, Timur utca 
74.). A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához 
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szükséges intézkedések megtételére, továbbá az együttműködési megállapodás 
megkötésére. 
 
A projekt végrehajtására vonatkozó intézkedések megtétele ebben az esetben is 
megtörtént, amelyek a Támogatói Okirat kiállításához szükségesek és ez a folyamat 
most is tart. 
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2013.09.01., a fizikai 
befejezés határideje 2014.08.31. 
A projekt szakmai megvalósítói feladatainak ellátása az IKSZT alkalmazottakkal és 
külsős bevonással történik.  
Az önfinanszírozáshoz szükséges előleg igénylése is megtörtént, a kiutalására a 
Támogatói Okirat kiállítását követően kerül sor.  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
Eplény, 2013. július 31. 
 
         Fiskál János 
 
     
 
    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 

 
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 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-
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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. 
 

Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2014. december 31. 
 2. pontban: 2014. augusztus 31. 
 4. pontban: folyamatosan 
  
       
Eplény, 2013. július 31. 
 
 
 

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

 


