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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
Szám: EPL/19-6/2019 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 
29-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Bogár Tamás képviselő 
   Majer Ferenc képviselő 
    
Jelen van továbbá:  
 
Tárnoki Renáta                        képviselő-testületi és társulási referens  
Haizler Mihályné                       jegyzőkönyvvezető    
  

            
Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős képviselő-
testület tagjai közül 4 képviselő van jelen, Fiskál József előre jelezte távollétét, így az 
ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2019. (V. 29.) határozata    

  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2019. (III. 27.), a 36/2019. 
(IV. 24.), a 37/2019. (IV. 24.) képviselő- testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi. 
 
Fiskál János polgármester: 
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Indítványt tesz a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú 
képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2019. (V.29.) határozata  

 
A 2019. május 29-i ülése napirendjének meghatározásáról 

 
NAPIRENDEK: 

 
  
1. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Tanács 2018. évi 

munkájáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

2. Átfogó értékelés az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységéről 
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 
 

3. XVIII. Eplényi Vigasságok programjának elfogadása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

4. Tájékoztató a sí- és terepkerékpáros centrummal kapcsolatos bérleti 
szerződésekről 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
5. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás 2018. évi munkájáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 

6. Tájékoztató az EU-s vagy egyéb támogatással, valamint saját forrásból 
megvalósult és folyamatban lévő projektek előkészítéséről, 
végrehajtásáról, fenntartásáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
7. Egyebek 

 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Tanács 2018. évi 
munkájáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így a 
polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 
40/2019. (V. 29.) határozata 

 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi tevékenységéről 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi tevékenységéről” című előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozta:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú 

Társulása 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a társulás elnökét 

tájékoztassa. 
 
Felelős:  dr. Mohos Gábor jegyző  
Határidő:  2019. május 31. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 

 
 

2. Átfogó értékelés az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységéről 
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így a 
polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2019. (V. 29.) határozata  

 
az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelésről 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Átfogó értékelés az 
önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának. 
 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: a 2. pontban: 2019. május 31. 
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető 
 
 

3. XVIII. Eplényi Vigasságok programjának elfogadása 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Fiskál János polgármester: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így a 
polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2019. (V. 29.) határozata 

 
XVIII. Eplényi Vigasságok programjának elfogadásáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XVIII. Eplényi 
Vigasságok programjának elfogadása” című napirend előterjesztését és a következő 
döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 29/2019. (III. 27.) 

határozattal módosított 22/2019. (III. 04.) határozatában foglaltaknak megfelelően 
– megerősíti azon szándékát, hogy 2019. augusztus 10-én megrendezésre kerülő 
XVIII. Eplényi Vigasságok nyitott falunapi rendezvényt megvalósítja, amelyhez a 
fedezetet a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletben biztosítja. 

 
2.  A képviselő-testület az előterjesztés 1. melléklete szerinti programtervet elfogadja. 
 
3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2. pontban hivatkozott 

programtervnek megfelelően, – a helyi civilszervezetek együttműködésével, – a 
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XVIII. Eplényi Vigasságok nyitott falunapi rendezvény programjának megvalósítása 
érdekében, a további intézkedéseket megtegye, és a falunapi programot széles 
körben közzé tegye. 

  
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. pont esetében: 2019. augusztus 10. 
 3. pont esetében: 2019. augusztus 10., illetve folyamatosan a program 
 lezárásáig 
 
 

4. Tájékoztató a sí- és terepkerékpáros centrummal kapcsolatos bérleti 
szerződésekről 

Előadó: Fiskál János polgármester 

Fiskál János polgármester: 
 
Az ismert hosszas előkészületek után, 2019. áprilisban, végre sikerült aláírni a sí- és 

terepkerékpáros centrummal kapcsolatos, a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt bérleti szerződést a Honvédelmi Minisztériummal (a továbbiakban: HM), amelyet 

tájékoztatásul 1. mellékletként csatolok. 

A mindenki által aláírt szerződést 2019. május 13-án küldték meg. 

A szerződésben foglaltaknak megfelelően, előkészítés alatt van a VERGA Zrt. 

erdőgazdasági szakkezelővel, a korábbi módosításokkal szintén egységes szerkezetbe 

foglalt szerződés aláírása. Mivel a korábbi módosítások a sípályafejlesztéseket már 

követték, így újabb vagy lényeges módosításra nem kerül sor. 

A Síaréna Kft.-vel kötött többször módosított szerződéseket is, záros határidőn belül, 

egységes szerkezetbe kell foglalni. A HM kérésére formailag és tartalmilag lényeges 

változás lesz, hogy két szerződést kell kötnünk. Az egyik egy albérleti szerződés lesz, 

amelyet kizárólag a HM-től bérelt területek földhasználati jogának sí- és terepkerékpáros 

centrum üzemeltetése céljából történő albérletbe adására vonatkozik majd. Ezt a 

szerződést a hatályba lépése előtt véleményezésre a HM-nek meg kell küldeni. Ez a 

szerződés tartalmazza a HM-nek fizetett bérleti díjnak, valamint a VERGA ZRt.-nek 

fizetett használati és kártérítési díjaknak a továbbszámlázását a Síaréna Kft. felé. 

A másik egy bérleti szerződés, amely pedig az önkormányzat által átadott sífelvonó 

üzemeltetési jogának és a működtető vagyonnak a bérletére, engedélyek beszerzésére 

stb. vonatkozik. Ez a szerződés tartalmazza majd a földterület albérletén kívüli minden 

egyéb más, a működtető vagyonhoz, átadott üzemeletetési joghoz kapcsolódó bérleti 

díjat és egyéb feltételeket, amelyeket a jelenleg hatályos többször módosított szerződés 

egyébként is tartalmaz. 

Valójában tehát arról van szó, hogy az önkormányzat és a Síaréna Kft. között jelenleg 

hatályos 2006. szeptember 12-én létrejött és a HM IKH jóváhagyásával megkötött 

(2008. november 27-én, 2012. március 23-án, 2013. április 18-án, valamint az 

EPL/206/22/2017. számon létrejött „Áthidaló megállapodás”-sal módosított) Albérleti 

szerződés, két szerződésben, egy albérleti és egy bérleti szerződés formájában – a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – kerül megkötésre. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató szíves tudomásulvételére. 
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Majer Ferenc képviselő: 
 
Hogyan kell azt a megállapítást értelmezni a szerződésben, hogy a szakkezelt terület 

bérleti díjának meg nem fizetése? 

Fiskál János polgármester: 
 
Két módon fizetünk területhasználati díjat. Az egyik amit HM-nek fizetünk a bérelt 

földterületek területhasználatért. A másik az út-, tavak-, erdőhasználati díjak, amit a 

VERGA Zrt.-nek fizetünk, ők az állami tulajdon szakkezelői. Ezen utóbbi díjak címén közel 

bruttó 4 millió forintot fizetünk. Ha ennek az összegnek a megfizetése – a bérlő részéről 

– nem történik meg időben, az ugyanolyan mintha a HM-nek fizetendő bérleti díjat nem 

fizetnénk meg, ezért ugyanaz a következménye, szankciója. 

A tájékoztatót képviselő-testület tagjai tudomásul vették.  

 
5. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás 2018. évi munkájáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. 
pontja alapján a helyi önkormányzatok társulásainak tagjai évente beszámolnak 
képviselő-testületeiknek a társulás működéséről. 
 
Eplény Községi Önkormányzat tagja volt a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulásnak (a továbbiakban: Társulás). 
Tekintettel arra, hogy a Társulás 2018. december 31. napján megszűnt, beszámoló 
elfogadására nincs szükség.  
 
Fontosnak tartom azonban, hogy a képviselő-testület egy tájékoztató formájában 
ismerje meg a Társulás és a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált 
Intézmény 2018. évi szakmai munkáját és tevékenységét.  
A tevékenységről szóló tájékoztató az előterjesztés 1. mellékletét képezi.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen. 

 
A tájékoztatót képviselő-testület tagjai tudomásul vették.  

 

6. Tájékoztató az EU-s vagy egyéb támogatással, valamint saját forrásból 
megvalósult és folyamatban lévő projektek előkészítéséről, 
végrehajtásáról, fenntartásáról 
Előadó: Fiskál János polgármester 

 

Fiskál János polgármester: 
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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 előző pályázati ciklusban 
benyújtott pályázatok közül még három projekt van, amelyekkel kapcsolatban 5-5 éves 
projektfenntartási kötelezettségünk van. Ezek a következő pályázatok: 
 

 Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok Eplény Községben” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű 
pályázatunkkal 9 730 000 Ft összegű támogatást nyertünk. A pályázat 
végrehajtása 2013. szeptemberben indult és 2014. október végén fejeződött be. 
A programok végrehajtása a tervezetteknek megfelelő ütemben történt. A 
helyszíni ellenőrzés is mindent rendben és szabályszerűnek talált.  
A záró kifizetési kérelemmel együtt, összesen 7 db kifizetési kérelmet nyújtottunk 
be, amelyek alapján 9 725 892 Ft támogatás került kiutalásra. Az utolsó 
támogatási részlet kiutalása 2015. április 15-én történt meg. A záró beszámoló 
és az elszámolás elfogadásáról az értesítést, K-2016-TÁMOP-6.1.2-11/1.-
0382414/307 számon, csak 2016. március 9-én (!) tették fel a pályázati 
tájékoztató felületre.  
A projektfenntartási kötelezettség 2020. április 15-ig tart. Az első 
projektfenntartási jelentést határidőben beküldtem és azt, K-2016-TÁMOP-6.1.2-
11/1-2012-0772-1030797/0 számon, 2016. április 30-án érkeztették. Ezt a 
jelentést K-2016-TÁMOP-6.1.2-11/1.-0429919/307 számon, 2016. július 28-án 
elfogadták. 
A második projektfenntartási jelentést szintén határidőben beküldtem és azt, K-
2017-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-1201319/0 számon, 2017. április 21-én 
érkeztették. Ezt a jelentést K-2019-TÁMOP-6.1.2-11/1.-0494575/307 számon, 
2019. március 25-én elfogadták. 
A harmadik projektfenntartási jelentést szintén határidőben beküldtem és azt, K-
2018-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-1347176/0 számon, 2018. április 23-án 
érkeztették, de a mai napig nem válaszoltak rá. 
A negyedik projektfenntartási jelentést szintén határidőben beküldtem és azt, K-
2019-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-1488202/0 számon, 2019. április 16-án 
érkeztették, de a mai napig szintén nem válaszoltak rá. 
 

 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 
benyújtott, „Közösség építés az eplényi IKSZT-ben” című, TÁMOP-3.2.3.B-
12/1-2013-0106 jelű pályázatunkkal 4 998 229 Ft összegű támogatást 
nyertünk. A programok végrehajtása a tervezetteknek megfelelő ütemben 
történt. A helyszíni ellenőrzés is mindent rendben és szabályszerűnek talált.  
A záró kifizetési kérelemmel együtt, összesen 8 db kifizetési kérelmet nyújtottunk 
be, amelyek alapján 4 988 192 Ft támogatás került kiutalásra. Az utolsó 
támogatási részlet kiutalása 2015. március 24-én történt meg. A záró beszámoló 
és elszámolás elfogadásáról az értesítést, K-2015-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-
0106-0236583/307 számon, 2015. június 15-én megkaptuk. 
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A projektfenntartási kötelezettség 2020. január 21-ig tart. Az első 
projektfenntartási jelentést határidőben megküldtük, és azt, K-2016-TÁMOP-
3.2.3.B-12/1.-0371603/307 számon, 2016. február 15-én el is fogadták.  
A második projektfenntartási jelentést is határidőben megküldtük, és azt, K-
2017-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-1182799/0 számon, 2017. január 23-án 
érkeztették, amelyet K-2018-TÁMOP-3.2.3.B-12/1.-0478000/307 számon, 2018. 
február 9-én elfogadtak. 
A harmadik projektfenntartási jelentést is határidőben megküldtük, és azt, K-
2018-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-1311433/0 számon, 2018. január 23-án 
érkeztették, és az K-2018-TÁMOP-3.2.3.B-12/1.-0478001/307 számon, 2018. 
február 9-én, szintén elfogadásra került. 
A negyedik projektfenntartási jelentést is határidőben megküldtem, és azt, K-
2019-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-1463898/0 számon, 2019. január 21-én 
érkeztették, de a mai napig nem válaszoltak rá. 
 

 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 – az Eplény 0219 hrsz-ú, temető megnevezésű 
ingatlanon lévő ravatalozó és kerítés felújítására, bővítésére, valamint a temetőn 
belül, a bejárattól a ravatalozóig vezető út térburkolására nyertünk 100%-os 
nettófinanszírozású támogatás 20 967 322,- Ft értékben.  
A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást 2014. május 8-án folytattuk le. A 
fenntartási időszakban a kötelező monitoring jelentésnek mindig eleget tettünk. 
 

Három 100% támogatási intenzitású EU-támogatott benyújtott pályázatunk van, 
amelyek közül kettő elbírálása még folyamatban van: 
 

 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései c. felhívására benyújtott, EFOP-4.1.7-16-2017-00053 
azonosítószámú pályázat (15 753 847 Ft). 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma KT-2017-104-I1-00010046/0001 számú 
levélben, 2019. április 30-án, értesítést küldött a tartaléklista megszüntetéséről, 
és ebben közölte, hogy a döntéshozatal során szakmailag megfelelt, a 
támogathatósághoz szükséges minimális követelményeket kielégítő támogatási 
kérelmünket, forráshiány miatt, elutasítja.  
 

 A VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú „Bakonyi települések megújítása, közösségi 
élettér és szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra benyújtott „Eplény község 
közösségi élettereinek fejlesztéséhez eszközök beszerzése” című projekt 
keretében az önkormányzat által beszerzett eszközökkel sportlétesítmények 
karbantartása, fenntartása pályázat (2 951 017 Ft). A pályázatot a LEADER HACS 
már elbírálta és 2019. áprilisban támogatásra továbbította a MÁK és az Irányító 
Hatóság felé. 
 

 A VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú „Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati 
tevékenységek támogatása” című felhívásra benyújtott XVII. Eplényi Vigasságok 
falunap pályázat (500 000 Ft). A pályázatot a LEADER HACS már elbírálta és 
2019. áprilisban támogatásra továbbította a MÁK és az Irányító Hatóság felé. 
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett a „Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Programban való részvételről” című felhívásra, egy darab „A” típusú 40 
m2-es sportpark telepítésére pályázatot nyújtottunk 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. augusztus 8-án, de mind a 
mai napig, még csak válaszra sem méltattak bennünket. 
 
Tisztán saját forrásból, 2019. 05. 17-én, a szerződésnek megfelelően, elkészült a 
Bánya utcai gyalogos köz térkövezése, amely – a költségvetésben tervezett kereten 
belül – bruttó 1 696 228,- HUF-ba került. 
 
A 2019. évi költségvetésben tervezett közvilágítás bővítése is elkészült most májusban. 
Sikerült olyan konstrukciót találni, hogy nem kellett ehhez saját forrást felhasználni. A 
meglévő közvilágítási szerződést fogjuk majd módosítani, az éves közvilágítási díj fog 
növekedni nettó 121 422 Ft-tal. Ezzel a díjnövekedéssel is még mindig beleférünk a 
tervezett éves üzemeltetési költségekbe. 
A bővítésre tervezett, és így felszabaduló, fejlesztési saját forrást a költségvetésben 
majd át fogjuk csoportosítani. 
 
A Gyöngyvirág utcai árokburkolás ajánlattételi eljárása lezárult, a nyertes bruttó 1 993 
900,- HUF ajánlat a költségvetésben tervezett kereten belül van. A kivitelezés június 21-
ig fog elkészülni. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató szíves tudomásulvételére. 

 

A tájékoztatót képviselő-testület tagjai tudomásul vették.  

 
7. Egyebek 

 
Fiskál János polgármester: 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a mai napon délelőtt az "A Bakonyért" 
Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület közgyűlése, ahol elhangzott, hogy a VP6-
19.2.1.-1-815-17 kódszámú „Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek 
támogatása” című felhívásra egy pályázó több pályázatot is benyújthat és az igényelhető 
támogatási összeg 1 millió Ft-ra felemelkedett. Az idő rövidsége miatt már nem tudtam 
előterjesztést készíteni a mostani ülésre, ezért valószínűleg júniusban, egy rendkívüli 
ülésen, kell majd döntenünk a XVIII. Eplényi Vigasságok rendezvényhez kapcsolódó 
pályázat benyújtásáról. 
 
Ma reggel, a hivatali kapura érkeztek meg a Magyar Államkincstártól az értesítések, 
hogy az „A Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesületnek a Bakonyi 
rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című, VP6-19.2.1.-1-815-
17 kódszámú felhívásra, 2018. 03. 06 16:56:26 időpontban benyújtott, 1919489966 
iratazonosító számon nyilvántartott, valamint a Bakonyi települések megújítása, 
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című, VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú 
felhívásra, 2018. 03. 19 11:51:52 időpontban benyújtott, 1922109776 iratazonosító 
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számon nyilvántartott támogatási kérelmeinknek az adminisztratív ellenőrzését és 
tartalmi értékelését elvégezték. 
A tartalmi értékelést követően, a támogatási kérelem támogatására irányuló döntési 
javaslatot előkészítették, a támogatási kérelem továbbításra kerül az Irányító Hatóság 
részére végső ellenőrzés céljából. Az Irányító Hatóság döntéséről közvetlenül fognak 
bennünket értesíteni. 
 
 
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel ne volt, így az ülést 17 óra 44 perckor 
bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Az ülésen nem vettem részt, ezért a 
jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem 
tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése 
alapján írtam alá.  

 
 
 
 

Fiskál János      dr. Mohos Gábor  
polgármester          jegyző  

 
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 

 
 

 
Tárnoki Renáta                        

 képviselő-testületi és társulási referens 


