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Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2013. ( IV. 30. ) számú határozata 
Döntés  az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési pályázat beadásáról  

 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő–testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében Döntés  
az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési pályázat beadásáról” című előterjesztést és az 
ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a település közbiztonságának növelése érdekében    a  
belügyminiszter 8/2013. (III.29.)  számú rendeletében szabályozott  egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési  vissza nem térítendő támogatás - Közbiztonság  növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása támogatás  iránti  pályázat benyújtását határozza el. 
A pályázattal megvalósítandó fejlesztés helye:    2434 Hantos, Nagylóki út  mindkét vége, 2434 Hantos, 
Ady utca 6228-as út kereszteződése,2434 Hantos, Hunyadi utca és 6228 –as út kereszteződése  ,  
Önkormányzat épülete előtti tér (2434 Hantos, Nagylóki út 3.ingatlan) , az Általános Iskola előtti tér ( 
2434 Hantos, Köztársaság tér 3.) 
 
A beruházás összköltsége: 4.697.660- Ft azaz négymillió hatszázkilencvenhétezer hatszázhatvan   forint. 
A beruházás  költségvetésének forrás összetétele: 

 egyes önkormányzati feladatokhoz  
kapcsolódó fejlesztési  vissza nem  
térítendő támogatás 

 
4.697.660.-Ft 

Saját forrás, önerő:  
 

0.- Ft 

 Összesen:  4.697.660.- Ft 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a Magyarország 2012. évi  központi költségvetéséről szóló 
2011.évi  CLXXXVII. törvény 76/C §. ( 1 ) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatásban, vagy a 
Kvt. 72. §. (l)-(2) bekezdései alapján adósságkonszolidációban nem részesült, ezért  a fejlesztéshez 
szükséges összeg  100 %.-ában jogosult támogatásra.  

A képviselő-testület a pályázat beadásához nyilatkozik, hogy 

• a  Belügyminiszter 8/2013. (III.29.) BM rendeletében rögzített célok tekintetében az európai unió által 

társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásba nem részesült továbbá  

• a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti 
rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával- 
hasznosítja, a feladat ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát 
nem állami fenntartó részére kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli- 
jogszabályváltozásból  adódóan változik az intézmény fenntartója 

•  mivel nem építési beruházásról van szó , így az Önkormányzat számára nem releváns, hogy a  
beruházás megvalósítása során a támogatási összeg 5%-ának mértékéig  határozott idejű 
közfoglalkoztatottat alkalmazzon, a közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központjával egyeztessen. 

A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a település közbiztonságának növelése 
érdekében    a  belügyminiszter 8/2013. (III.29.)  számú rendeletében szabályozott  egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési  vissza nem térítendő támogatás „ a közbiztonságot növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítása” jogcímű támogatás iránti  pályázatot nyújtsa be, a pályázattal kapcsolatos 
további szükséges  intézkedéseket  tegye meg. 
Felelős:  Fischer  József polgármester 
Határidő: 2013. május 2.  

 


