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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 alábbiakban azokat a pályázatokat mutatom be, amelyek folyamatban vannak vagy 
a fenntartási idejük még nem zárult le.  
 
EU-s forrásból támogatott LEADER pályázatok: 
 

1. A VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása, 
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzésre 
1000 E Ft önerő mellett 3000 E Ft támogatás elnyerésére, 2018. március 19-
én, nyújtottunk be pályázatot. A pályázatunkkal, a 2019. július 31-én kézhez 
vett 3007504863 iratazonosító számú támogatói okirat alapján, 2 999 990 Ft 
támogatást nyertünk. Ennek a pályázatnak a keretében beszereztünk egy 
fűnyírótraktort, pótkocsit, lombfúvót, ágaprítót és egy padkahengert. 
  
Projekt fizikai befejezése: 2019. szeptember 04. 
 
A helyszíni ellenőrzést követően jóváhagyott kifizetési kérelem alapján, a 
támogatási összeget (2 999 989 Ft-ot) 2020. február 21-én utalta ki a Magyar 
Államkincstár (a továbbiakban: MÁK). 
 
A fenntartási kötelezettség a projekt megvalósítás befejezésétől 
számított 5 évig tart, amely 2024. szeptember 03-án jár le. 

 
2. A VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú Bakonyi települések megújítása, 

közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzésre 
527 304 Ft önerő mellett 2 988 056 Ft támogatás elnyerésére, 2021. november 
09-én, nyújtottunk be pályázatot. A projekt azonosítója: 3324035325. Az „A 
Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület a pályázatunk adminisztratív 
ellenőrzést és tartalmi értékelést követően, a támogatási kérelem támogatására 
irányuló döntési javaslatot az Irányító Hatóságnak továbbította, 2022. április 
29-én. Ennek a pályázatnak a keretében, még áprilisban, beszereztünk egy 
Husqvarna 316 TX AWD RIDER-t forgókefével, valamint 2 db Husqvarna 545 
RX fűkaszát. 
  
A támogatói okirat megérkezését követően, azonnal be tudjuk majd nyújtani a 
kifizetési kérelmet. 
 

A Magyar Falu program pályázatok: 
 

1.  „Falu és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című alprogram, a kiírás 
kódszáma: MFP-TFB/2019.  
A projekt során egy 9 személyes új falugondnoki gépjármű beszerzésére került 
sor. A falugondnoki szolgálatot 2020. április 1-én indítottuk el. 
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A 2019. november 25-én kelt, 3036022819 iratazonosító számú támogatói 
okirat és a benyújtott elszámolás alapján:   

o elnyert támogatás:  14 996 399 Ft 
o felhasznált támogatás:  14 548 342 Ft 
o fel nem használt támogatás:  448 057 Ft. 

 
Projekt fizikai befejezése: 2020. március 24. 
 
Az elszámolást – 3218556064 iratazonosító számmal, 2020. december 9-én, – 
a MÁK jóváhagyta. 
 
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló 
döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven 
át tart a gépjármű vonatkozásában, amely 2025. december 31-én jár 
le. 
                                    

2. „Orvosi eszköz” című alprogram, a kiírás kódszáma: MFP-AEE/2020. 
A projekt során az orvosi rendelő elhasználódott és részben hiányzó bútorzatát, 
eszközeit kívántuk kicserélni, illetve újakat beszerezni, továbbá az informatikai 
hátteret korszerűsíteni. 
A 2020. június 30-án kelt, 3089075682 iratazonosító számú támogatói okirat és 
a benyújtott elszámolás alapján:  

o elnyert támogatás:  2 820 133 Ft 
o felhasznált támogatás:  2 784 597 Ft 
o fel nem használt támogatás:  35 536 Ft. 

 
Projekt fizikai befejezése: 2020. október 12. 

 
Az elszámolást 2020. november 15-én, 3198059991 iratazonosító számon 
nyújtottuk be, amelyet a MÁK 3308953065 iratazonosító számmal, 2021. 
szeptember 23-án, jóváhagyott. 
 
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló 
döntés hatálybalépését követő hónap első napjától számított három 
éven át tart a projekt keretében beszerzett eszközök, bútorok 
vonatkozásában, amely 2024. szeptember 30-án jár le. 
 

3. „Óvodai játszó udvar és közterületi játszótér fejlesztése” című 
alprogram, a kiírás kódszáma: MFP-OJF/2020. 
A projekt során az óvoda játszóudvar fejlesztéséhez eszközöket kívántunk 
beszerezni 1 db mozgást segítő kombinált játékot, 1 db mozgást és egyensúlyt 
fejlesztő rugós játékot, 1 db takaróhálót a meglévő homokozóra, valamint az 
elhasználódott 2 db kerti pihenőpadot cseréljük le korszerűbb és tartósabb kerti 
padra. 
A 2020. augusztus 26-án kelt, 3097222531 iratazonosító számú támogatói 
okirat és a benyújtott elszámolás alapján: 

o elnyert támogatás:  1 532 404 Ft 
o felhasznált támogatás:  1 489 859 Ft 
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o fel nem használt támogatás:  42 545 Ft. 
 
Projekt fizikai befejezése: 2020. december 30. 
 
Az elszámolást 2021. január 30-án, 3253336656 iratazonosító számon 
nyújtottuk be, amelyet a MÁK 3325899607 iratazonosító számmal, 2022. január 
5-én, jóváhagyott. 
 
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló 
döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított három 
éven át az eszközbeszerzés vonatkozásában, amely 2025. január 31-
én jár le. 
 

4. „Felelős állattartás elősegítése” című alprogram, a kiírás kódszáma: MFP-
FAE/2021. 
A pályázati kiírás keretében, Magyarország területén működő 5000 fő, és ez 
alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok 
társulásai pályázhatnak a település lakóinak tulajdonában lévő kutyák, macskák 
állatorvos által elvégzett:  

• ivartalanítására és/vagy 
• kizárólag veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens 

védőoltására 
• és/vagy transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére (utóbbi 

kizárólag kutyáknál) 
költségeinek a fedezetére. 
Az önkormányzatok által maximálisan igényelhető támogatási összeg 1 500 
000, azaz másfélmillió forint volt.  
A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású.  
A pályázatok benyújtására csak 2021. június 19. és 2021. július 18. között volt 
lehetőség. 
 
A pályázati lehetőségről közleményt tettünk közzé a lakosság felé, az érdeklődők 
az igénybejelentést, 2021. május 25-től 2021. június 11-ig tehették meg. 
 
A meghirdetett pályázati kiírásra, 2021. július 07-én benyújtott, 3293166055 
iratazonosító számon nyilvántartott pályázatunkkal, – 8 kisállattartó 10 db 
háziállatának állatorvosi beavatkozásaihoz – a 3308842644 iratazonosító számú 
támogatói okirat és a benyújtott elszámolás alapján: 

o elnyert támogatás:  334 748 Ft 
o felhasznált támogatás:   334 000 Ft 
o fel nem használt támogatás:    748 Ft. 

 
Az elszámolást 2022. 02. 07-én, 3345842964 iratazonosító számon nyújtottuk 
be, de a MÁK még nem hagyta jóvá (nem is reagált a mai napig az 
elszámolásra). 
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5.  „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 
rendszerépítése/felújítása” című alprogram, a kiírás kódszám: MFP-
UHK/2022. 
A projekt során a Búzavirág utca (256 és 280 hrsz.) útfelújítását tervezzük 
megvalósítani. A felújítással érintett szakasz hossza: 755 m. A meglevő burkolat: 
AC 11 aszfaltbeton. A tervezett felújítás: felhízott padka nyesése 755 m2, 
csatlakozásoknál meglevő aszfalt vágása 67 m hosszban, ívekben, és meredek 
szakaszokon süllyesztett, és K jelű szegély beépítése 510 m hosszban, AC 11 
kopóréteg beépítése 5 cm vastagságban 3020 m2, kétoldali murva padka 
készítése 0.5 m szélességben 755 m2, csatlakozó járdák, kiépített kapubejárók 
szintbe emelése. 
A 2022. január 26-án benyújtott, 3343034060 iratazonosító számon 
nyilvántartott pályázatunkkal nyertünk. 
A 3365548237 iratazonosító számú támogatói okirat szerint, az elnyert 
támogatási összeg: 23 596 634 Ft. 
 
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022. június 30. 
A kivitelezést a nyertes ajánlattevő STRABAG Általános Építő Kft. fogja 
elvégezni. 
Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését 
követő 60. nap. 
 

6. „Kommunális eszköz beszerzése” című alprogram, a kiírás kódszáma: MFP-
KOEB /2022. 
A projekt során 1 db közterület karbantartására alkalmas 50 LE, 4 kerék 
meghajtású fülkés új traktor, mint alapgép, továbbá erre felszerelhető 1 db 2 
m szélességű hótolólap, 1 db só- és műtrágyaszóró, 1 db homlokrakodó, 1 db 
raklapvilla és 1 db három irányban billenthető, 3,5 t össztömegű, légfékes 
pótkocsi beszerzését tervezzük. 
A 3343914223 iratazonosító számú kérelemben pályázott támogatási összeg: 
14 599 920 Ft. 
A pályázat vizsgálata megtörtént, a 3365442267 iratazonosító számú értesítés 
szerint, a pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi 
értékelési szempontoknak, azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, ezért 
a pályázat tartaléklistára került. 
 

Egyéb pályázatok: 
 

7. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett, a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló 
felhívásra – az önkormányzat egy darab „A” típusú 40 m2-es sportpark 
telepítésére pályázatot nyújtott be, a község központjában található, az Eplény 
081 hrsz-ú, az önkormányzat kizárólagos tulajdonban lévő, a rendezési tervben 
közpark (Zkp) övezeti besorolású és akadálymentesen megközelíthető 
ingatlanra történő elhelyezéssel, még 2016-ban. 
A 2019. augusztus 28-án kézhez vett MTF/768/1/(2019) számú támogatói okirat 
alapján a pályázatunk támogatást nyert, a Magyar Falu Program sportparkok 
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építése alprogram keretének terhére, Eplény településen, 1 db A típusú 
sportpark létesítésére.  
Tekintettel arra, hogy az eredetileg tervezett helyszín belterületbe csatolása és 
termelésből való kivonása még nem történt meg, ezért új helyszínként az Eplény 
500/15 hrsz.-ú közterületen valósult meg a beruházás 2021. szeptember 29-ei 
tejesítéssel. 
A beruházás nettó értéke 5 603 164 Ft (bruttó 7 116 018 Ft). 
 

 
Fotó a sportparkról az átadáskor 

 
8. A Településfásítási Programban az alábbi sorfákat nyertük:  

 

Termék 
Mennyiség 

(db) 

Amerikai hárs (tavaszi szállítás)  10 

Ezüst hárs (tavaszi szállítás)  10 

Gömb szivarfa (tavaszi szállítás)  5 

Puszta szil (tavaszi szállítás)  5 

 
A fák 2022. április 29-én érkeztek meg, amelyeket május 3-án és 4-én el is ültettünk 
a Veszprémi utcában, a Búzavirág utcában és a Kiserdő utcában. 
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9. A Nemzeti Művelődési Intézet pályázati felhívásaira, a XX. Eplényi Vigasságok 
rendezvény megvalósításához, két pályázatot nyújtottunk be. 
a)  A fény-, hang- és színpadtechnikára igényelt költségre 500 000 Ft-ot 
nyertünk. 
b) A szakmai feladatok megvalósítására (fellépők díjazása) 1 000 000 Ft-ot 
nyertünk. 

 
Az a) pontban hivatkozott támogatásról már elszámoltunk, a b) pontban 
szereplő támogatás elszámolása pedig most van folyamatban. 

 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételére. 
 
 
Eplény, 2022. május 20.  
 
 
 
          Fiskál János 
 


