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KIVONAT  
A képviselő-testület 2015. július 6-i nyílt üléséről  

 
 
 

1. 31/2015. (VII. 6.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló éves átfogó értékelést megtárgyalta, és azt az előterjesztés 
mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Vas Megyei Kormányhivatalnak 
küldje meg. 
 
Határidő: 2015. július 10. 
Felelős: Markó László jegyző 
 
 

2. 32/2015. (VII. 6.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. éves belső ellenőrzési jelentést 
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a belső ellenőrt értesítse. 
 
Határidő: 2015. július 10. 
Felelős: Markó László jegyző 
 
 

3. 33/2015. (VII. 6.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására 
megbízási szerződést köt a SZAKH-ÉRTELEM 2006. Bt.-vel (9700 Szombathely, Százhold 
u. 27.) 2015. évre. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. augusztus 1. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 

4. 34/2015. (VII. 6.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 1/1 
tulajdonában lévő, az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába tartozó, Kondorfa 927 
hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület művelési ágú, 345 m2 területű ingatlant 70,- Ft/m2, azaz 
összesen 24.150 forint vételáron értékesíti Bajor János és Bajor Zsanett 9943 Kondorfa, 
Fővég út 60. szám alatti lakosoknak 1/2-1/2 részben, azzal, hogy az adásvételhez kapcsolódó 
valamennyi költséget a vevők viselik. 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 12/2013 (VIII. 30.) önkormányzati rendeletben a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 13. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt nem állapított meg, 
ezért a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. 
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§ (5) bekezdés c) pontja alapján az ingatlanok értékesítése versenyeztetés nélkül történhet, 
továbbá az Nvt. 14. § (4) bekezdése értelmében az államnak elővásárlási joga nincs. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a vevőket értesítse, és elfogadó 
nyilatkozat esetén felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: értesítésre – 2015. július 10., szerződéskötésre – 2015. július 31. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 

5. 35/2015. (VII. 6.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a V053 Kondorfa ivóvíz-ellátási 
rendszer és az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelésének 
elkészítésére megbízási szerződést köt a MAREKING Kft.-vel (székhelye: 2451 Ercsi, 
Panoráma u. 6.; adószáma: 23862395-2-07), bruttó 368.300 forint megbízási díjjal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. július 15. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
 
Csörötnek, 2015. július 20. 
 
 
 
 Markó László sk. 
 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


