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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az önkormányzat 2012. és 2013. évben több pályázaton is indult, illetve segítséget 
nyújtott a helyi civilszervezeteknek azok megírásában és benyújtásában, amelyekről a 
támogató határozatok 2013. második félévében érkeztek meg.  

 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 idén augusztus végén fejeződik be. 
A programok végrehajtása a tervezetteknek megfelelő ütemben halad. Eddig 3 
db kifizetési kérelmet nyújtottunk be 5 109 990 Ft értékben, amelyből 
2 809 994 Ft kiutalásra került már. Az ütemezett eszközbeszerzést júliusban 
hajtjuk végre. A projekt teljes lezárása még 2014. évben várható. 

 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 pályázat 
végrehajtása 2013. júliusban indult és 2014. decemberben fejeződik be. A 
programok végrehajtása itt is a tervezetteknek megfelelő ütemben halad. 
Eddig 4 db kifizetési kérelmet nyújtottunk be 3 036 238 Ft értékben, amelyből 
2 373 729 Ft kiutalásra került már. A projekt lezárása 2015. év első 
negyedévében várható. 

 Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtásra került „Óvodafejlesztés az eplényi 
Napköziotthonos Óvodában” című, TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0146 
azonosító számú, 7 603 468 Ft összegű támogatási igényű pályázatunk 
befogadást nyert, de továbbra is – forráshiány miatt – tartaléklistán szerepel. 

 A LEADER 2013 pályázatok között megjelent a „4.3. Bakonyi 
rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása együttműködésben” 
célterületre vonatkozó kiírásra, a 100 % nettó finanszírozású forrás 
elnyerésére pályázatot nyújtottunk be, a 2013. augusztus 10-én megrendezésre 
került XII. Eplényi Vigasságok programjainak megvalósítására 1 428 521,- 
Ft támogatásra. A pályázatot a befogadó nyilatkozat birtokában 
végrehajtottuk, majd a december elején kézhez vett támogató határozatnak 
megfelelően a kifizetési kérelmet benyújtottam, amely alapján 1 414 099 Ft 
támogatás 2014. március végén kiutalásra került, ez egyben a pályázat sikeres 
lezárást is jelentette. 

 Szintén ugyanezen LEADER 2013 pályázati kiírásra, a 100 % bruttó 
finanszírozású, 1 484 009,- Ft forrás elnyeréséhez, az Eplényi Gyermekekért 
Alapítványnak, a 2014. június 7-én megrendezésre került XXII. Eplényi 
Gyermeknap programjainak megvalósítására, a pályázat benyújtatásában 
segítettünk, mint együttműködő partner. A pályázat a tervezetteknek 
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megfelelően, maradéktalanul végrehajtásra került. A támogatást az 
önkormányzat megállapodás alapján megelőlegezte. A kifizetési kérelem a 
napokban benyújtásra került annak kiutalását követően az alapítvány 
visszautalja a megelőlegezett visszatérítendő támogatást. 

 A LEADER 2013 pályázatok között megjelent a „4.5. Közösségi 
videózáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése, hálózat fejlesztése és 
képzésen való részvétel” célterületre a 100 % bruttó finanszírozású 995 
040,- Ft forrás elnyerésére, a pályázat benyújtatásában segítettünk a Fortuna 
Színjátszó Egyesületnek, mint együttműködő partner. A pályázat a 
tervezetteknek megfelelően, maradéktalanul végrehajtásra került. A támogatást 
az önkormányzat megállapodás alapján megelőlegezte. A kifizetési kérelem 
május végén benyújtásra került annak kiutalását követően az egyesület 
visszautalja a megelőlegezett visszatérítendő támogatást. 

 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 nyújtottunk be 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. Az elnyert 100 %-os nettófinanszírozású támogatás 20 967 
322,- Ft.  
A 2013. augusztusban lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a beruházás 
kivitelezését az "Ati-Bau 8414" Kft. (8414 Olaszfalu, Vörösmarty utca 8.) 
nyerte el. A beruházásra vonatkozó szerződést 2013. szeptember 10-én írtuk 
alá, egyben a munkaterületet is átadtuk. A kivitelezés, a szerződéses határidőn 
belül, a tervezett ütemeknek megfelelően került végrehajtásra. A sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárást 2014. május 8-án folytattuk le.  
A vállalkozási szerződés egyszer került módosításra, mert a ravatalozó épülete 
körüli földmunkák során tapasztalt foltszerűen kialakult vízzáró talajszerkezet 
miatt, – a műszaki ellenőr javaslata alapján – a 3 db esővíz függőleges irányú 
ereszcsatornás levezetése és felszín feletti szabad elvezetése, 3 db láncos 
levezetésű, függőleges szűrőrétegű szivárgós műszaki megoldásra módosult. 
A fenti módosított építési tételek révén létrejött beruházási elemek 
épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye a jóváhagyott műszaki 
dokumentációhoz képest nem változott.  
A módosított műszaki megoldás 101 738,- Ft költségmegtakarítást is 
eredményezett. 
A pályázati feltételeknek megfelelően – a támogató határozat kézhezvételét 
követő 6 hónapon belül – 2013. december 27-én benyújtottam a beruházási 
érték legalább 10 %-át meghaladó kifizetési kérelmet, amely alapján 6 049 855 
Ft támogatást 2014. áprilisban folyósított az MVH. 
A második részszámla és a végszámla, továbbá az egyéb költségek számlái 
alapján a záró kifizetési kérelmet 2014. június 1-én benyújtottam 13 604 816 
Ft értékben. A kifizetési kérelem elbírálása folyamatban van. 
Mivel a projektmenedzsment feladatokat magunk láttuk el, így az egyéb 
költségekben is megtakarítást értünk el. 
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A ravatalozó használatbavételi engedélyét VE-09D/EOH/00967-9/2014. 
számon a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala kiadta. 

 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
Eplény, 2014. június 25. 
 
         Fiskál János   
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Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
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