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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2011.(X.20.) Kt. határozatában arról 

döntött, hogy a LEADER pályázati felhívások között szereplő Bakonyi rendezvény, 

rendezvénysorozatok célterületre kiírt, maximum 2 millió Ft 100 % nettó finanszírozású 

forrás elnyerésére pályázatot nyújt be a 2012. augusztus 11-én megrendezésre kerülő XI. 

Eplényi Vigasságok programjainak megvalósítására. 

A Képviselő-testület vállalta, hogy a támogatáson felüli részt, mint saját erőt, a 2012. évi 

költségvetésében előirányozza, és azt sikeres pályázat esetén a cél megvalósítására fordítja. 

A pályázat sikeres volt, amelyről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 1432816463 számú határozatában értesített 

bennünket. 

A pályázatban igényelt 1 752 611 Ft teljes összegét elnyertük (nettó 100 % finanszírozás). 

Tekintettel Önkormányzatunk likviditási helyzetére, a várható bevételek teljesülésének 

bizonytalansági szintjére továbbá arra, hogy a pályázat utófinanszírozott, kérem a Képviselő-

testület felhatalmazását támogatásmegelőlegező hitelszerződés megkötésére a számlavezető 

pénzintézettel. 

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

javaslat elfogadására. 

 

 

 

Eplény, 2012. június 19. 

 

 

 

 

 Fiskál János 

 polgármester 

 



 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012.(…) határozata 

 

 

 

1. Eplény Községi Önkormányzat a Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok 

célterületre a „XI. Eplényi Vigasságok” programjainak megvalósítására pályázatot 

nyújtott be, mellyel összefüggésben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

(MVH) Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága, határozata alapján 1 752 611 

forint, azaz Egymillió-hétszázötvenkettőezer-hatszáztizenegy forint vissza nem 

térítendő támogatást nyert el.  

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban elnyert támogatás 

előfinanszírozására éven belüli támogatásmegelőlegezési-hitelt kíván igénybe venni 

1 752 611 forint, azaz Egymillió-hétszázötvenkettőezer-hatszáztizenegy forint 

összegben az OTP Bank Nyrt-től. 

3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat a futamidő 

alatti költségvetésében a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját 

bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja, biztosítja.  

4. Egyéb biztosítékként – engedményezésként – az önkormányzat felajánlja az 1. 

pontban említett MVH-s támogatásból származó pályázati összeget.  

5. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a hitelszerződés megkötéséhez szükséges 

feladatok elvégzésére, továbbá felhatalmazza a hitelszerződés aláírására. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2012. augusztus 10. 


