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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2015. (VI.23.) számú
határozata

Döntés kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak
benyújtásról szóló 80/2015. (VI.04.) számú határozata módosításáról

Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a ’ Döntés „az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
támogatására kiírt pályázaton való részvételről szóló 80/2015. (VI.04.) számú 
határozata módosításáról ” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozta: 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Döntés „az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című támogatására kiírt 
pályázaton való részvételről szóló 80/2015. (VI.04.) számú határozata 1. pontját 
az alábbiak szerint módosítja:

„1. Hantos Községi Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) pont 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcímre támogatási igényt nyújt be 
a 

 2434 Hantos, Rákóczi utca 38.szám  és Rákóczi utca 62. szám közötti  
( hantosi ingatlan- nyilvántartásban 66 hrsz-ú) 275 fm hosszúságú  szakasza
, továbbá 

Hunyadi utca 9.szám - 21.szám közötti ( hantosi ingatlan- nyilvántartásban 
276 hrsz-ú) 154 fm hosszúságú  szakasza, 

Kossuth utca 53.szám – 65. szám közötti  ( hantosi ingatlan- 
nyilvántartásban 154 hrsz-ú)  154 fm hosszúságú szakasza 
valamint 

Dózsa utca ( hantosi ingatlan-nyilvántartásban: 24/1 hrsz-ú) Nagylóki út 
kereszteződéstől 300 fm hosszúságú szakasza 
 
összesen  883 fm hosszú szakaszának felújítására az alábbi pénzügyi 
feltételekkel: 

• A beruházás teljes költsége:  bruttó 14.963.394.- Ft azaz  tizennégymillió-
kilencszázhatvanháromezer. háromszázkilencvennégy forint 
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• Támogatással igényelhető összeg ( a beruházás teljes költségének 85 %-a)
: 12.718..885.- Ft azaz tizenkettőmillió- hétszáztizennyolcezer- 
nyolcszáznyolcvanöt  forint

• Szükséges önerő ( a beruházás teljes költségének 15 %-a):
2.244.509,-Ft  azaz kettőmillió- kettőszáznegyvennégyezer- ötszázkilenc 
forint.”

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Döntés „az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című támogatására kiírt 
pályázaton való részvételről szóló 80/2015. (VI.04.) számú határozata 2. pontját 
az alábbiak szerint módosítja:

„ 2. Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges
2.244.509.-Ft azaz kettőmillió- kettőszáznegyvennégyezer- ötszázkilenc forint  
összegű önerőt a 2015. évi költségvetésben  az általános tartalék terhére biztosítja.” 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Döntés „az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című támogatására kiírt 
pályázaton való részvételről szóló 80/2015. (VI.04.) számú határozata többi 
pontját változatlan formában fenntartja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Fischer  József polgármester
Határidő: haladéktalanul 

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