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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.
EU-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 tartott.
Az első projektfenntartási jelentést határidőben beküldtem és azt, K-2016TÁMOP-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, K2017-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, K2018-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-1347176/0 számon, 2018. április 23-án
érkeztették. Ezt a jelentést K-2019-TÁMOP-6.1.2-11/1.-0502303/307 számon,
2019. április 30-án elfogadták.
A negyedik projektfenntartási jelentést szintén határidőben beküldtem és azt, K2019-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-1488202/0 számon, 2019. április 16-án
érkeztették. Ezt a jelentést K-2019-TÁMOP-6.1.2-11/1.-0502305/307 számon,
2019. április 30-án elfogadták.
Az ötödik és egyben záró projektfenntartási jelentést szintén határidőben
beküldtem és azt, K-2020-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-1559546/0 számon,
2020. április 16-án érkeztették. Ezt a záró projekt fenntartási jelentést K-2020TÁMOP-6.1.2-11/1.-0533868/307 számon, 2020. április 30-án elfogadták.
Ezzel, ez a pályázat, a fenntartási kötelezettségekkel együtt, sikeresen lezárult.


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.B12/1-2013-0106 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.
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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-12/1-20130106-0236583/307 számon, 2015. június 15-én megkaptuk.
A projektfenntartási kötelezettség 2020. január 21-ig tartott.
Az első projektfenntartási jelentést határidőben megküldtük, és azt, K-2016TÁMOP-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-2017TÁMOP-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, K2018-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-1311433/0 számon, 2018. január 23-án
érkeztették, és a K-2018-TÁMOP-3.2.3.B-12/1.-0478001/307 számon, 2018.
február 9-én, elfogadásra került.
A negyedik projektfenntartási jelentést is határidőben megküldtem, és azt, K2019-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-1463898/0 számon, 2019. január 21-én
érkeztették, és a K-2020-TÁMOP-3.2.3.B-12/1.-0527052/307 számon, 2020.
január 31-én, szintén elfogadásra került.
Az ötödik és egyben záró projektfenntartási jelentést szintén határidőben
beküldtem és azt, K-2020-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-1547369/0 számon,
2020. január 27-én érkeztették. Ezt a záró projekt fenntartási jelentést K-2020TÁMOP-3.2.3.B-12/1.-0527053/307 számon, 2020. február 5-én elfogadták.
Ezzel, ez a pályázat, a fenntartási kötelezettségekkel együtt, sikeresen lezárult.


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 nyújtottunk be pályázatot. A
pályázatunkkal, a 2019. július 31-én kézhez vett 3007504863 számú támogatói
okirat alapján, 2 999 990 Ft támogatást nyertünk. Ennek a pályázatnak a
keretében beszereztünk egy fűnyírótraktor, pótkocsit, lombfúvót, ágaprítót és
egy padkahengert. A fenntartási kötelezettség 5 év.



A „Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása”
érdekében, VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú felhívásra, „XVIII. Eplényi
Vigasságok falunap” címmel, pályázatot nyújt be 1 000 000 Ft támogatásra. Az
utófinanszírozott pályázat benyújtása megtörtént, még mindig elbírálás alatt van.
A támogatói döntést követően már csak a kifizetési kérelmet kell benyújtani,
mivel a program megvalósult már.

Egyéb pályázatok:
 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 valósul meg a beruházás.
A módosított megállapodás a támogatóval már megkötésre került, a kivitelezés
pontos dátuma még nem ismert, de az idén el fog készülni a sportpark.
A Magyar Falu program keretében négy pályázatot nyújtottunk be, amelyek elbírálása
folyamatban van:
 „Orvosi eszköz” című alprogram, a kiírás kódszáma: MFP-AEE/2020.
A projekt során az orvosi rendelő elhasználódott és részben hiányzó bútorzatát,
eszközeit kívánjuk kicserélni, illetve beszerezni, továbbá az informatikai hátteret
korszerűsíteni. A pályázott támogatási összeg: 2 820 155 Ft.


„Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című alprogram, a kiírás
kódszám: MFP-ÖTU/2020.
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 pályázott támogatási összeg: 20 960 546 Ft.



„Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” című alprogram, a kiírás
kódszáma: MFP-KKE /2020.
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, valamint 1 db függesztett
kivitelű rézsűkasza beszerzését tervezzük.
A pályázott támogatási összeg: 14 669 413 Ft.



„Óvodai játszó udvar és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogram, a kiírás
kódszáma: MFP-OJF/2020.
A projekt során az óvoda játszóudvar fejlesztéséhez eszközöket kívánunk
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 pályázott támogatási összeg: 1 532 406 Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató szíves tudomásulvételére.
Eplény, 2020. június 22.
Fiskál János

