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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  95 /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 (C1) pályázat megírása és  projektmenedzseri feladatok ellátására 

vonatkozó   megbízási szerződés kötésről   
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a polgármester előterjesztésében  „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 (C1)  pályázat megírására  és projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó   megbízási szerződés 
kötéséről ” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   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 (C1) pályázat megírásával és 
projektmenedzseri feladatok ellátásával   
 
a Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel  ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.  Képviseli: Pintérné 
Gyuricza Ágnes  ügyvezető )  megbízási szerződés kötését határozza el. 
 
A Képviselő-testület  Művelődési Házba fénytechnika felújítása, eszközbeszerzés    érdekében  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 (C1)  pályázat megírásáról  és projektmenedzsmentről szóló megbízási szerződés módosításának  
tervezetét ( mely jelen határozat mellékletét képezi ) változtatás nélkül jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy  „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 (C1)  pályázat megírására és 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására  vonatkozó   megbízási szerződésről szóló megbízási szerződés módosítását  
Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel  ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.  Képviseli: Pintérné Gyuricza 
Ágnes  ügyvezető )    írja alá , a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő:  2013. június 24. 
 
 


