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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet 

értelmében a települések 100 %-ban támogatott pályázatot nyújthattak be 
térfigyelő rendszerek létesítésére, fejlesztésére. 

 A pályázat célja: A települési önkormányzatok közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztésinek támogatása térfigyelő kamerarendszerek kiépítésével vagy 
bővítésével, ha 

 a)   a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és 
 b)   az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a 

rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest 
csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált 
bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható. 

 
 A pályázatok benyújtási határideje 2014. április 24-e volt. 
 
 Az önerőt nem igénylő pályázathoz három ajánlat is érkezett, amelyek közül az 

I.D.S. Kft. (8200 Veszprém, Almádi u. 26.) 3 855 149,- Ft értékű – 7 db 
kamerát, rögzítő egységet és 3 éves kiterjesztett garanciát tartalmazó térfigyelő 
rendszer telepítésére vonatkozó – ajánlata volt a kedvezőbb, így ez került 
feltöltésre az Ebr42 rendszeren keresztül. 

 A pályázat benyújtásához a Veszprémi Rendőrkapitányság 19010/3720-
27/2014.ált. számon támogató véleményt adott.  

 Sikeres pályázat esetén, már akár ebben az évben üzembe helyezésre kerülhet a 
térfigyelő rendszer. 

 
2.  Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a hogy „Eplényi temető és ravatalozó 

felújítása, bővítése” projekt megvalósítása a szerződéses határidőre, 2014. május 
15-re elkészül. A ravatalozó felújítása megtörtént, a térburkolásból a 
hézagkitöltés befejezése és némi tereprendezés van már csak hátra. A műszaki 
átadásra várhatóan a jövő héten kerül sor.  

 
3.  Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Fortuna Színjátszó Egyesület a 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 
pályázati felhívás keretében a „4.5. Közösségi videózáshoz kapcsolódó 
eszközök beszerzése, hálózat fejlesztése és képzésen való részvétel” célterületre 
benyújtott 8549873613 azonosító számon nyilvántartott pályázatának 
(továbbiakban: pályázat) megvalósítása érdekében a videó eszközöket 
beszerezte. A 1625383792 iratazonosító számú támogatási határozatban 
szereplő 995 040,- Ft visszatérítendő támogatást – a helyi civil szervezeteknek, 
alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati 
támogatásokról szóló 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a és a 2014. 
évi költségvetésről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 
(H46 pont) alapján – átutaltuk az egyesületnek.  
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 A támogatási szerződés a honlapon közzétételre került. 
 
4. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Eplényi Sportegyesülettel szintén 

megkötöttük a támogatási szerződést.  A helyi civil szervezeteknek, 
alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati 
támogatásokról szóló 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a és a 2014. 
évi költségvetésről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 
(H39 pont) alapján 560 000,- Ft vissza nem térítendő támogatási keretet biztosít 
a sportegyesület eszközbeszerzéseinek és működési feltételeinek biztosításához 
(kivéve reprezentáció), amelyből 220 000,- Ft alap-, 150 000 - 150 000,- Ft I. és 
II. bajnoki félévi teljesítményt ösztönző támogatási keret a labdarúgó 
szakosztály részére, valamint 40 000,- Ft az atlétika szakosztály támogatási 
kerete.  

 A labdarúgó szakosztály teljesítményt ösztönző támogatását, megszerzett 3-3 
bajnoki pontonként, 50-50 ezer Ft-os részletekben átutaljuk át. 

 A támogatások átutalásának feltétele, hogy az sportegyesület a költségvetésében 
vállalt tagsági díjakat időarányosan beszedje. 

 A támogatási szerződés a honlapon közzétételre került. 
 
 
Eplény, 2014. április 30. 
 
 
 
         Fiskál János 


