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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  94 /2013.(  VI.13.) számú határozata 
 
 

Döntés felnőtt játszótér kiépítése   érdekében  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet  és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által  a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiájából 2013-ban  meghirdetett pályázható intézkedésekből 3. számú  „Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

elősegítése, sporttevékenységekkel és rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása című intézkedésre pályázat benyújtásáról 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a „ Döntés felnőtt játszótér  
kiépítése  érdekében  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 
22.) VM rendelet  és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által  a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban  meghirdetett 
pályázható intézkedésekből  3. számú  „Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, sporttevékenységekkel és 
rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása című intézkedésre benyújtandó pályázatról „ című előterjesztést és az ügyben az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület a felnőtt játszótér kiépítése   érdekében  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet  és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által  a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban  meghirdetett pályázható intézkedésekből  3. számú  „Szabadidős szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés elősegítése, sporttevékenységekkel és rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása című intézkedésre  pályázat 
benyújtását határozza el. 
A  pályázattal kiépítendő felnőtt játszótér  kiépítése projekt összköltsége bruttó 6.350.000 Ft azaz hatmillió-háromszázötvenezer 
forint. 
A projekt pénzügyi forrásösszetétele: 

- Igényelt Leader támogatás: 5.000.000 Ft 

- Önrész:                     1.350.000 Ft 
Összesen:                    6.350.000 Ft 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a  pályázat benyújtásához szükséges 27%- os önerőt 1.350.000 Ft azaz 
egymillióháromszázötvenezer forintot 2013. évi költségvetése tartaléka terhére   biztosítja.  
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

- A Képviselő-testület  vállalja, hogy térítésmentesen biztosítja a látogathatóságot a fejlesztés megvalósítását követően a 
településen élő lakosság  számára és azt a település honlapján és helyi újságjában közzé teszi. 

- A Képviselő-testület  vállalja, hogy a pályázat benyújtását  megelőzően vidékfejlesztési területen működő szakmai 
szervezetben tagságot létesít, vagy  tagsággal rendelkezik. 
 

- A Képviselő-testület  vállalja, hogy a Mezőföldi Híd HACS területén működő legalább 1 partner bevonásával közös 
marketinget dolgoz ki és a marketing tevékenység költségét szerepelteti a pályázat költségvetésében. 

- A Képviselő-testület  Nyilatkozik, hogy a pályázatból megvalósítani kívánt játszótéren , ahol kizárólag felnőtt játszótéri  
eszközök kerülnek kihelyezésre.  

- A Képviselő-testület  vállalja , hogy a fejlesztési elképzelése vonatkozásában pénzügyi és fenntarthatósági tervet készít. 
- A Képviselő-testület  a Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, sporttevékenységekkel és rekreációval 

kapcsolatos fejlesztések megvalósítása című intézkedésre benyújtott pályázata  pozitív elbírálása esetén vállalja, hogy a 
fejlesztés megvalósítását követően a projektről egy 5 oldalas A/4 méretezésű szakmai anyagot készítek és azt a Mezőföldi 
Híd Térségfejlesztő Egyesület rendelkezésére bocsátom az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig elektronikusan és 
nyomtatott formában. 

- A Képviselő-testület  hozzájárul, hogy a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület a szakmai anyagot az elnyert 
támogatásokhoz kapcsolódóan megvalósított fejlesztések között kiadványában, honlapján, egyéb fórumain „Jó 
gyakorlatként” megjelentesse.  

- A Képviselő-testület  a Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, sporttevékenységekkel és rekreációval 
kapcsolatos fejlesztések megvalósítása című intézkedésre benyújtott pályázatom pozitív elbírálása esetén vállalja, hogy 
részt vesz a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által szervezet programokon 2014-es évben legalább 2 alkalommal. 

A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a felnőtt játszótér  kiépítése érdekében a pályázat 
benyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatlapot nyújtsa be, a pályázat benyújtásához szükséges előzetes intézkedéseket 
tegye meg. 

       Felelős: Fischer József polgármester 
       Határidő: 2013. június 24. 

 


