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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  109 /2012. (XI.13.) számú határozata 

 
Döntés a  Hantosi Faluvédő- és Kulturális  Egyesület  által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

falumegújításra és- fejlesztésre  a 102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  alapján  a LEADAER LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD  
TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által 4. célterület „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó 

játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 
rendeletnek megfelelően” jogcímen kiírásra kerülő pályázati  felhívásra  „ Játszótér bővítése Hantoson ”    címmel 
benyújtandó pályázat    címmel benyújtani kívánt  pályázat támogatásáról, a pályázathoz kötődő együttműködési 

megállapodásról 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a „Döntés a  
Hantosi Faluvédő- és Kulturális  Egyesület  által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és- fejlesztésre  a 102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  alapján  a LEADAER LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD  
TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által 4. célterület „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó 
játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 
rendeletnek megfelelően” jogcímen kiírásra kerülő pályázati  felhívásra  „ Játszótér bővítése Hantoson ”    címmel 
benyújtandó pályázat    címmel benyújtani kívánt  pályázat támogatásáról, a pályázathoz kötődő együttműködési 
megállapodásról 
” szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület  egyetért és támogatja a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület  (székhely: 2434 Hantos, 
Köztársaság tér 3.,  adószám: 19094467-1-07 .képviseli:  Bolye Ferenc  elnök) által  
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- fejlesztésre  a 102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  
alapján  a LEADAER LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD  TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által 
4. célterület „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri 
eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően” jogcímen kiírásra kerülő pályázati  
felhívásra  „ Játszótér bővítése Hantoson ”   címmel benyújtani kívánt  pályázatával.  
 
A Képviselő-testület  hozzájárul ahhoz, hogy  az Egyesület sikeres pályázatot követően az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  93 hrsz-ú  ingatlanán  a a LEADAER LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD  TÉRSÉGFEJLESZTŐ 
EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által 4. célterület „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, 
meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően” 
jogcímen kiírásra kerülő pályázati  felhívásra  „ Játszótér bővítése Hantoson ”   címmel beadásra kerülő pályázatában 
szereplő fejlesztéseket, az abban szereplő műszaki tartalommal  elvégezze, valamint hozzájárul ahhoz , hogy a 
támogatással felújított önkormányzati tulajdonban lévő 93  hrsz-ú  ingatlan  üzemeltetési jogát – a pályázatban előírt 
üzemeltetési ideig- a  Hantosi  Faluvédő- és Kulturális  Egyesület gyakorolja. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a  Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesülettel  a  
falumegújítás- fejlesztésre  a LEADAER LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD  TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi 
Akciócsoport által 4. célterület „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők 
korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően” jogcímen 
kiírásra kerülő pályázati  felhívásra  „ Játszótér bővítése Hantoson ”   címmel benyújtandó pályázatához kötődő 
együttműködési megállapodás tervezetét –írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva- és azt változtatás nélkül jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület  (székhely: 
2434 Hantos, Köztársaság tér 3.,  adószám: 19094467-1-07 .képviseli:  Bolye Ferenc  elnök) a  falumegújítás- 
fejlesztésre  a LEADAER LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD  TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport 
által 4. célterület „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri 
eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően” jogcímen kiírásra kerülő pályázati  
felhívásra  „ Játszótér bővítése Hantoson ”   címmel benyújtandó pályázatához kötődő együttműködési megállapodást 
aláírja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület  (székhely: 2434 
Hantos, Köztársaság tér 3.,  adószám: 19094467-1-07 .képviseli:  Bolye Ferenc  elnök) döntéséről értesítse, a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Fischer József  polgármester 
Határidő: 2012. november 16. 
 
 
   (: Fischer József  : ) sk.                                                                            ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                                              körjegyző    
   


