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Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozat-nyilvántartása 

2015. 

 
 

KIVONAT  
A képviselő-testület 2015. május 28-i nyílt üléséről  

 
 
 
 
29/2015. (V. 28.) Kt. határozat 
1. Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa) és ac) pontja 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt 
be a pályázati kiírás 1. ac) és 1. b) pontokban meghatározott célokra. 

 
2. A pályázattal érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok: 

� az egészségügyi alapellátást szolgáló épület fejlesztése, felújítása esetében a Kondorfa 
671 hrsz., természetben a Kondorfa Alvég út 1. szám alatti ingatlan; 

� a belterületi utak felújítása esetében a Kondorfa 1193 hrsz-ú (Alvég út) ingatlan. 
 
3. A Képviselő-testület a fejlesztések forrás-összetételét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Forrás típusa Támogatás célja Összeg 
(forintban) 

Igényelt 
támogatás 

1. ac) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztésére, felújítására igényelt támogatás 
(háziorvosi rendelő) 

30 000 000 

1. b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
(Alvég út) 

14 662 496 

összesen 44 662 496 
Vállalt önrész 6 043 219 
Összesen 50 705 715 

 
4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a vállalt önrész, mint saját forrás az 

Önkormányzat rendelkezésére áll. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
 
 
30/2015. (V. 28.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7.a) pont szerinti közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be az általa fenntartott Kultúrház (9943 
Kondorfa, Alvég út 1.) közösségi színtér nyílászárócseréje és berendezési tárgyainak 
gyarapítása tárgyában. 
Az önkormányzati fenntartású közösségi színtér pályázat szerinti fejlesztésének 
forrásösszetételét a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: 



Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozat-nyilvántartása 

2015. 

1. A saját forrás mértéke: 175.560,- Ft 
2. Az igényelt támogatás összege: 1.580.034,- Ft 
3. A fejlesztés teljes költsége: 1.755.594,- Ft 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2015. június 29. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
 
 
Csörötnek, 2015. június 30. 
 
 
 
 Markó László sk. 
 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


