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Tárgy: A képviselő-testület 78/2012.(X.25.) számú határozatának módosítása 

Előadó: Fiskál János polgármester 

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat 

Szavazás módja: egyszerű többség 

Az előterjesztés készítésében részt vett:  

 

 

Láttam: 

 

Sümegi Attila 

     jegyző 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület a 2012. október 25-i ülésén, a 78/2012.(X.25.) számú határozatával, a 

következő döntést hozta: 

 

„1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 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 nyújt 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. 

2./  A ÉNGY 2012. 2. normáinak felhasználásával készült költségvetés alapján a beruházás 

tervezett összege 16.259.075,- Ft + Áfa. Az egyéb költségekre, a nettó beruházási összeg 

12 %-áig, azaz 1.951.000,- Ft-ra lehet támogatást igényelni. A pályázat támogatási 

intenzitása nettó 100 %. 

 A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást sikeres pályázat esetén 

megvalósítja és az ahhoz szükséges saját forrást a megvalósítás évében – tervek szerint 

2013-ban – a költségvetési rendeletében biztosítja. 

3./ A képviselő-testület - a már korábban megkötött megállapodás alapján - megbízza a 

Goodwill Consulting Kft-t (1162 Budapest, Timur utca 74.) a pályázat összeállításával. 

 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a sikeres pályázat benyújtásához 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ pont esetében: 2012. november 15. 

                2./ és 4./ pont esetében: folyamatos 

                3./ pont esetében: azonnal” 

 

A pályázat határidőben történő benyújtása megtörtént, azonban a hiánypótlás során derült ki, 

hogy a Katarch Bt. által készített költségvetésben a 62-es munkanemhez (Közlekedés építési 

munkák) tartozó tételek összesítése során hiba történt. Két tétel, amelyek a részletezésben 

szerepeltek, véletlenül a munkanem összesítésbe már nem lettek figyelembe véve. Emiatt a 

határozat 2. pontja módosításra szorul. Mivel nyilvánvaló számítási hiba történt és a 

benyújtott pályázat „B” építési lapján a tételek feltüntetésre kerültek, az igényelt támogatási 

összeg módosítható volt. A hiánypótlásnak egyébként már eleget tettünk. 

Az előterjesztéshez csatolom a javított költségvetési összesítőt. 

 

A 2013. évi költségvetés már ennek megfelelően került beterjesztésre. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati 

javaslat elfogadására. 

 

 

Eplény, 2013. február 15. 

 

 

 Fiskál János  

 polgármester 



 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…) határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2012.(X.25.) határozatának 2./ 

pontját a következő szerint módosítja: 

 

„2./  A ÉNGY 2012. 2. normáinak felhasználásával készült költségvetés alapján a beruházás 

tervezett összege 19 016 353,- Ft + Áfa. Az egyéb költségekre, a nettó beruházási összeg 

max. 12 %-áig lehet pályázni. A pályázat támogatási intenzitása nettó 100 %. 

 A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást sikeres pályázat esetén 

megvalósítja és az ahhoz szükséges saját forrást a megvalósítás évében – tervek szerint 

2013-ban – a költségvetési rendeletében biztosítja.” 

 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 


