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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29./2014. (IV.14.) számú 

határozata 
 

Döntés  „ Megújulnak köztereink” térkövezési pályázat benyújtásáról 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés „ Megújulnak köztereink” térkövezési pályázat 
benyújtásáról ” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
A Képviselő-testület  
az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi ingatlan-nyilvántartásban 48/4 hrsz-ú 
ingatlanon az Önkormányzat és a római katolikus templom közötti szakaszon térköves 
járda és buszmegálló  építése, térkövezése érdekében a Leier Hungaria KFT és a 
LAFARGE Cement Magyarország KFT által  
„ Megújulnak közereink” címmel meghirdetett pályázati felhívásra pályázat benyújtását 
határozta el. 
A  pályázattal megvalósuló térköves járda és buszmegálló  megépítése  projekt 
összköltsége bruttó 300.000 Ft azaz háromszázezer forint. 
A Képviselő-testület a Leier Hungaria KFT és a LAFARGE Cement Magyarország KFT 
által „ Megújulnak közereink” címmel meghirdetett pályázat keretében 150 m2  térkő 
biztosítása iránti támogatás iránt nyújtja be a pályázatát. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi ingatlan-
nyilvántartásban 48/4 hrsz-ú ingatlanon az Önkormányzat és a római katolikus 
templom közötti szakaszon térköves járda és buszmegálló  építése, térkövezése 
érdekében a Leier Hungaria KFT és a LAFARGE Cement Magyarország KFT által „ 
Megújulnak közereink” címmel meghirdetett felhívásra a  pályázat benyújtásához az 
alábbi nyilatkozatokat teszi: 

• Hantos község állandó lakosainak száma 983 fő 

• Támogatás esetén  a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  vállalja, 
hogy a  területrendezési, illetve altalaj kialakítását saját hatáskörben és pénzügyi 
keretből, egyéb lehetőségeiből oldja meg. 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  hozzájárul ahhoz, hogy az 
adomány átadásához kapcsolódó médiaeseményen a Kiírók – Leier  Hungaria 
Kft és a LADARGE Cement Magyarország KFT- valamely székhelyén vagy más, 
később megjelölendő helyszínen részt vesz, és hogy a pályázat eredményének 
kommunikációjában nevét a Kiírók felhasználhatják. 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  vállalja, hogy saját honlapján 
legalább 12 hónap időtartamig a LEIER és a LAFARGE logót feltünteti 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   nyilatkozik, hogy a 
programra való regisztráció szabályait , a jelentkezés részleteit megismerte és az 
elbírálás gyakorlatával egyetért 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  hozzájárul ahhoz, hogy a 
Kiírók a támogatással kialakított közterületet referenciahelyszínként használják. 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  előzetes egyeztetés alapján 
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engedélyt ad a Kiírók logóinak közterületen történő elhelyezésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévő hantosi ingatlan-nyilvántartásban 48/4 hrsz-ú ingatlanon az 
Önkormányzat és a római katolikus templom közötti szakaszon térköves járda és 
buszmegálló  építése, térkövezése érdekében a Leier Hungaria KFT és a LAFARGE 
Cement Magyarország KFT által „ Megújulnak közereink” címmel meghirdetett 
felhívásra a  pályázatot  nyújtsa be, a szükséges előzetes intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. május 20. 

 (: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                             jegyző 


