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Egyszerű szótöbbség 
 
Előterjesztés Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. 
február 5-i ülése 6. napirendi pontjához: 
 
Döntés támogatási előleg lehívásáról 
Előadó: Dávid Tímea polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a VP6-19.2.1-89-1-17 kódszámú, 
„Faluszépítés LEADER módra” című pályázati felhívásra benyújtott „Játszótér építése” 
című pályázathoz igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 1.999.996,- 
Ft, azaz egymillió-kilencszázkilvencvenezer-kilencszázkilencvenhat forint. 
Az előleg igényléséhez benyújtandó dokumentumok jelen előterjesztés mellékletét 
képezik.  
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a hatályos Támogatói Okiratban foglalt 
mérföldkövek kapcsán (egy mérföldkő helyett kettő mérföldkő) az alábbi módosítást 
kezdeményeztem: 
 

 
A mérföldövek számának változása a Helyi Felhívás „3.4.2. Mérföldkövek tervezésével 
kapcsolatos elvárások” pontjában megfogalmazottokkal szinkronban van. 
 
Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a projektmenedzser tájékoztatása 
alapján, a pályázatban meghatározott fitnesz eszközök nem cserélhetőek játszótéri 
játékokra. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, tárgyalj meg az előterjesztést és fogadja el a 
határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek /2020. (II.05.) határozata támogatási előleg 
lehívásáról: 

Mér-
földkő 
száma 

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett 
dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény 
(Kiadási tételazonosító) 

Felhasználn
i kívánt 

támogatási 
összeg (Ft) 

1. 2020.05.31. 
Játszótér létrehozása (E1), illetve műszaki 
ellenőri szolgáltatás (7) költségeinek 
elszámolása. 

3.755.238,- 

2. 2020.08.31. 

Beszerzésre kerülnek a Marketing eszközök 
(2,3), a Projekt menedzsmenti tevékenység 
folyamatos (1). Ezen tételek, illetve a pályázat 
elkészítése (4), valamint a Tájékoztatási 
kötelezettség (5,6) tételek pénzügyi 
elszámolása megtörténik. 

244.754,- 

Összes támogatás: 3.999.992,- 
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Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
VP 6-19.2.1.-89-1-17 kódszámú, „Faluszépítés LEADER 
módra” című pályázati felhívásra benyújtott „Játszótér 
építése” c. pályázat az Aparhant 382/4 helyrajzi számon, 
5.433.824,- Ft összköltséggel, 5.387.255,- Ft elszámolható 
költséggel, 3.999.992,- Ft elnyert támogatással 
megvalósuló beruházáshoz szükséges 1.999.996,- Ft 
előleget lehívja. 
A Képviselő-testület az 1.387.263,- Ft összegű önerőt az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében a tartalékkeret 
terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri Dávid Tímea polgármestert, 
hogy a lehíváshoz és az önerő biztosításhoz szükséges 
adminisztratív teendőket tegye meg. 
 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Dávid Tímea polgármester 

 
 
Aparhant, 2020. január 15. 

 
  Dávid Tímea sk. 
              polgármester 
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