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Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (II.13.) számú határozata 

 
Döntés  az  „Energetikai fejlesztés Hantoson”  projekt  megvalósulása érdekében pályázat benyújtásáról 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Döntés  az  „Energetikai fejlesztés 
Hantoson”  projekt  megvalósulása érdekében pályázat benyújtásáról  című előterjesztést és az ügyben az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Energetikai fejlesztés Hantoson” 
projekt elnevezéssel   támogatási igényt nyújt be a 1331/2012. (IX. 7.) Kormány határozat alapján kiírásra 
kerülő Megújuló energia alapú hő- és villamosenergia-termelés vissza nem térítendő formában történő 
támogatása (KEOP 4.10.0/A) tárgyú pályázati felhívásra. 
 

1. Az Energetikai fejlesztés Hantoson  elnevezésű projekt keretein belül  megvalósuló  napelemes 
erőművek, a pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  
 2434 Hantos, Nagylóki út 3. 

2434 Hantos Köztársaság tér 1. 
2434 Hantos, Köztársaság tér 5. 

 
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számai az alábbiak:  48/2, 51., 93.  
 

3. A  Az Energetikai fejlesztés Hantoson  elnevezésű projekt  forrásösszetétele:  
 

3.1. Beruházás bruttó összköltsége                              19.100.038.-- Ft ( nettó: 15.039.400 Ft+ áfa) 
  
3.2. A beruházás támogatás  
szempontjából elismerhető  
bekerülési költsége bruttó: 

 
 

     19.100.038.-- Ft ( nettó: 15.039.400.--Ft+ áfa) 

  
3.3.Támogatás bruttó összege: 
 

16.235.032- Ft (nettó 12.783.490.--Ft +áfa)  
(85 % támogatási intenzitás) 

 

3.4. Önerő  bruttó  összege:   2.865.006.-- Ft (nettó 2.255.910.-- + áfa) 
 
 

 

A Képviselő-testület  kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához önerőként szükséges 
bruttó2.865.006.--Ft –ot  azaz bruttó kettőmillió-nyolcszázhatvanötezer-hat  forintot 2013. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület  kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti.  
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos előkészítő 
intézkedéseket tegye meg, majd a pályázat benyújtását megelőzően részletes tájékoztatást adjon. 
 
Határidő:  2013. február 18. 

Felelős: Fischer József polgármester 
 

 
 


