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KIVONAT 
A képviselő-testület 2022. június 16-i nyílt üléséről  

 
 
 
 
 
42/2022. (VI. 16.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rönök Község Önkormányzata 1/1 
tulajdonában lévő Csörötnek belterület 582 hrsz.-ú – természetben a Csörötnek, Arany János 
út 15. szám alatti – 672 m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 
ingatlant meg kívánja vásárolni, ezért a tulajdonos részére vételi ajánlatot tesz 1.381.000 Ft 
vételárral. 
A Képviselő-testület a vételi ajánlatot 30 napig tartja fenn. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Rönök Község Önkormányzatát 
értesítse, és a vételi ajánlat elfogadása esetén felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 
43/2022. (VI. 16.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-68-7-21 kódszámú 
„Őrség Határok Nélkül Egyesület – Önkormányzati fejlesztések támogatása” pályázati 
program keretében támogatott „Településkép és életminőség javító fejlesztések Csörötneken” 

című fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt a 2022. évi költségvetésében saját 
forrásként biztosítja az alábbiak szerint: 
A projekt címe, a helyi támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: „Településkép és 

életminőség javító fejlesztések Csörötneken”  
A projekt azonosító száma: 3344244680 
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Csörötnek településközpont (hrsz. 371), 
Fő út (hrsz. 335/4), Alsószer (hrsz. 173), Szőlőhegy (hrsz. 1054), Vasúti út (hrsz. 351/1, 390, 
454/3) 
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Csörötnek (hrsz. 173, 371, 335/4, 
351/1, 390, 454/3 és 1054) 
A felhívás száma: VP6-19.2.1.-68-7-21 
A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően: 
24.995.826,- Ft 
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási kérelemmel, 
illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 24.767.892,- Ft 
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrásai a 
támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 5.181.518,- Ft, melyet az 
önkormányzat saját forrásból biztosít. 
A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben 
foglaltakkal megegyezően: 19.814.308,- Ft 
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Az igényelt előleg mértéke a támogató okirattal összhangban: 9.907.154,- Ft 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztés megvalósításához az 
önkormányzati önerő összegét – saját forrásként - a 2022. évi költségvetésében elkülöníti. 
 
Határidő: 2022. július 8. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
Csörötnek, 2022. április 11. 
 
 
 
 Dr. Markó László sk. 
 jegyző 
 


