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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  118/2013.(  VII.24.) számú 

határozata 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- fejlesztésre  a 

102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  alapján  a LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD TÉRSÉGFEJLESZTŐ 
EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, 

meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek 
megfelelően.” 4.  célterületre  „Játszótér bővítése Hantoson”  utófinanszírozott projekt végrehajtása 

érdekében  felveendő hitelhez az önkormányzat a készfizető kezessége vállalásáról 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 
Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület ( 2434 Hantos, Köztársaság tér 5.)  a „az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- fejlesztésre  a 102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  
alapján  a LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által 
„Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri 
eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően.” 4.  célterületre  „Játszótér 
bővítése Hantoson”  utófinanszírozott projektje végrehajtása érdekében  felveendő hiteléhez az 
önkormányzat a készfizető kezességére vonatkozó kérelmét és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos  Községi  Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 
által rendelkezésre bocsátott hitelszerződés tervezetben ( jegyzőkönyvhöz csatolva)  foglalt készfizető 
kezesre vonatkozó kötelezettségek vállalása mellett  készfizető kezességet vállal a Hantosi Faluvédő és 
Kulturális Egyesület  (székhelye: 2434 Hantos, Köztársaság tér 5.) által a Sárbogárd és Vidéke  
Takarékszövetkezet Nagylóki Kirendeltségénél  történő hitel felvételéhez. 
 
A hitelfelvétel célja: A 112/2012. (X.1.) VM rendelet alapján Falumegújításra és – fejlesztésre LEADER 
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012.-től igénybe vehető támogatások jogcímre kiírt pályázati 
felhívásának keretében elnyert,  Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület ( 2434 Hantos, Köztársaság tér 
5.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- fejlesztésre  a 
102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  alapján  a LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD TÉRSÉGFEJLESZTŐ 
EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, 
meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek 
megfelelően.” 4.  célterületre  „Játszótér bővítése Hantoson”  utófinanszírozott projekt támogatás 
megelőlegezése. 
(Támogatási határozat: 208/1913/1/8/2012.) 
A hitel típusa: Pályázat előfinanszírozó hitel (éven belüli)       
Összege:  4.996.463– Ft azaz négymillió-kilencszázkilencvenhatezer-négyszázhatvanhárom forint. 
Futamideje: Szerződéskötéstől számított 6 hónap 
Kötelezettségvállalás típusa: készfizető kezesség vállalása 
             
A képviselő-testület vállalja a hitel járulékos  költségeinek megfizetését és a  beruházási költségek 
kiegyenlítését, amennyiben nem a teljes, pályázati határozatban szereplő összeg  kerülne megítélésre és 
kiutalásra a végelszámoláskor. 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Nyrt Sárbogárdi Fiókjánál vezetett 117360051-
15364366-00000000 számú  költségvetési számlájára a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet a 
Faluvédő-és Kulturális Egyesület 4.996.463 Ft azaz négymillió-kilencszázkilencvenhatezer-
négyszázhatvanhárom forint  forint tőke és járulékai erejére inkasszójog bejegyzéséhez.   
 
Felhatalmazza és utasítja a polgármestert a kezességvállalással kapcsolatos hitelszerződés és felhatalmazó 
levél aláírására. 
   
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Fischer József polgármester 
 

 


