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Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozat-nyilvántartása 

2016. 

 
KIVONAT  

A képviselő-testület 2016. február 15-i nyílt üléséről  
 
 
 
2/2016. (II. 15.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

eFt 
Megnevezés / év 2016 2017 2018 2019 

Saját bevételek 50%-a 2473 2500 2550 2600 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek 

0 0 0 0 

arány (a Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdés szerint) % 0 0 0 0 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
3/2016. (II. 15.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közúthálózat biztonságos 
használatának elősegítése és a közutak védelme érdekében a közúti közlekedés szabályairól 
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés l) pontja szerinti 
„Súlykorlátozás” jelzőtábla kihelyezésével korlátozza a 6 tonnánál nagyobb össztömegű 
járművel (járműszerelvénnyel) történő közlekedést az alábbi utakon: 
1. Alvég út 
2. Fővég út 
3. Hegy út 
4. 45 hrsz. 
5. 036 hrsz. 
6. 0130 hrsz. 
 
Határidő: 2016. március 1-jétől folyamatosan 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
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4/2016. (II. 15.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kezelésében lévő 
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételének szabályait jelen határozatban állapítja 
meg. 
 
1. Az igénybevételért az alábbi díjat kell fizetni: 

Az igénybevétel jellege 
építési munkaterület, 

felvonulási terület, falerakás 
vásár, piac, 

egyéb kereskedelmi 
egyéb 

1.000,- Ft/fm/hó 2.500,- Ft/nap 50,- Ft/m2/nap 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 
 
2. A közútkezelői hozzájárulásban a közút kezelője feltételként írhatja elő, hogy 
a) a közút igénybevétele a közlekedés biztonságának veszélyeztetése nélkül, a forgalmi rend 
zavartalanságának folyamatos biztosítása mellett történhet, a közlekedésre irányadó szabályok 
betartása mellett; 
b) az igénybevevő a közút használata során végzett munkálatok idején – ide nem értve a 
kizárólag tárolás céljára szolgáló időtartamot – köteles személyesen vagy meghatalmazottja 
útján állandó jelenlétet biztosítani; 
c) a közútban, műtárgyaiban és tartozékaiban, valamint az igénybevett útszakasszal érintett 
nyomvonalas létesítményekben keletkezett károk helyreállítása az igénybevevő 
kötelezettsége, azzal, hogy a helyreállítás kizárólag az Önkormányzattal egyeztetett módon, 
időben és tartamban végezhető; 
d) az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy 
hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását nem akadályozhatja 
vagy veszélyeztetheti; 
e) az igénybevétel harmadik személy részére nem engedhető át. 
 
Határidő: 2016. március 1-től folyamatosan 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
5/2016. (II. 15.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, 
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázati kiírás 3. célterületére 
„Többfunkciós közösségi tér fejlesztése Kondorfán” megnevezéssel pályázatot nyújt be a 
Kondorfa 671 hrsz-ú ingatlan fejlesztésére. 
A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges önerőt az Önkormányzat 
költségvetése terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2016. március 28. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
6/2016. (II. 15.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, 
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázati kiírás 3. célterületére 
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„Többfunkciós közösségi tér fejlesztése Kondorfán” megnevezéssel benyújtandó pályázat 
projektelőkészítési (fenntartási terv és szakmai programterv elkészítése) feladatokkal 
megbízza a HHP CONTACT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 9027 
Győr, Gesztenyefa utca 4.; adószáma: 13181093-2-08; cégjegyzékszáma: 08-09-012635). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. március 28. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
7/2016. (II. 15.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező 
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A 
kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket 
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a 
magyar embereket! 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
 
Csörötnek, 2016. május 26. 
 
 
 
 Markó László sk. 
 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


