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KIVONAT 
A képviselő-testület 2018.április 25-i nyílt üléséről  

 
 
32/2018. (IV. 25.) Kt. határozat 
1. Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a) b) és c) pontja 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt 
be a pályázati kiírás 1. ad) pontjában meghatározott hivatalfejlesztési célra. 

2. A pályázattal érintett önkormányzati tulajdonú ingatlan: Csörötnek 390 hrsz., 
természetben a Csörötnek, Vasúti út 5. szám alatti ingatlan. 

3. A Képviselő-testület a fejlesztés forrás-összetételét az alábbiak szerint állapítja meg: 

forrás 
típusa aránya összege (Ft) 

igényelt támogatás 95 % 29.999.991 
vállalt önrész 5 % 1.578.947 
összesen 100 % 31.578.938 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a vállalt önrész, mint saját forrás az 
Önkormányzat rendelkezésére áll, és az 1.578.947 forint önrészt a pályázat 
megvalósításához biztosítja. 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő 
benyújtásáról gondoskodjon. 

 
Határidő: 2018. május 2. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
33/2018. (IV. 25.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatásra meghirdetett pályázaton a magas fajlagos költségek miatt 
részt kíván venni, és a több települést ellátó víziközmű-rendszerrel érintett hét önkormányzat 
(Csörötnek, Gasztony, Magyarlak, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Vasszentmihály települések 
önkormányzatai) számára – mint gesztor – a pályázatot benyújtja. 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2018. május 7. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
34/2018. (IV. 25.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközöknek a 
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, 
Magyarlak és Rábagyarmat községek területén” (TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010) projekt 
megvalósítása érdekében szükséges módosításával megbízza a City Pro Ingatlanfejlesztő Kft.-
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t (székhelye: 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 6.; adószáma: 13494199-1-19) bruttó 400.000 
forint díjért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
35/2018. (IV. 25.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csörötnek 119 hrsz.-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 1513 m2 területű ingatlant 70 Ft/m2, azaz 105.910 forint 
vételáron megvásárolja Tóth Imréné (an. Mesics Anna) 9962 Csörötnek, Fő út 106. szám 
alatti és Papp Józsefné (an. Mesics Anna) 9970 Szentgotthárd, Parkerdő utca 4 szám alatti 
lakosoktól. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
36/2018. (IV. 25.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 1/1 
tulajdonában lévő, az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába tartozó Magyarlak 
370/1 hrsz.-ú, természetben a Magyarlak, Hunyadi János út 5/A. szám alatt található, kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 633 m2 területű ingatlant értékesítésre kijelöli, 
és eladási árát 1 millió forintban határozza meg. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 8/2013 (VIII. 30.) önkormányzati rendeletben a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 13. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt nem állapított meg, 
ezért a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. § (5) 
bekezdés c) pontja alapján az ingatlan értékesítése versenyeztetés nélkül történhet, továbbá az 
Nvt. 14. § (4) bekezdése értelmében az államnak elővásárlási joga nincs. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érintett ingatlanban lakókat 
értesítse. Amennyiben az ajánlatra elfogadó nyilatkozatot tesz(nek), az ingatlant a Képviselő-
testület értékesíti, azzal, hogy az adásvételhez kapcsolódó valamennyi költséget a vevő viseli. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. május 4. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
 
Csörötnek, 2018. május 9. 
 
 
 
 Markó László sk. 
 jegyző 
 


