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KIVONAT 

A képviselő-testület 2016. szeptember 9-i nyílt üléséről  

 
 
38/2016. (IX. 9.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a V053 jelű Kondorfa ivóvíz-ellátási 
rendszerre a 2017-2031 tervezési időszakra vonatkozó, a VASIVÍZ Zrt. mint üzemeltető által 
javasolt gördülő fejlesztési tervet megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 
A Képviselő-testület meghatalmazza a víziközmű-szolgáltatót, hogy a gördülő fejlesztési terv 
beruházási tervrészének a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő 
benyújtásáról az Önkormányzat képviseletében eljárva gondoskodjon, és a gördülő fejlesztési 
terv jóváhagyására irányuló hatósági eljárásban képviselje. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a víziközmű-szolgáltatót 
értesítse. 
 
Határidő: 2016. szeptember 12. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
39/2016. (IX. 9.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint a falugondnoki szolgáltatás 
fenntartója a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 8. melléklet 9. pontja alapján 
úgy dönt, hogy a szolgáltatást igénybevevőknek a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 
tevékenységének nyilvántartására szolgáló tevékenységnaplót nem kell aláírásukkal ellátniuk. 
A Képviselő-testület jelen határozatát az elfogadást követő naptól kell alkalmazni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
40/2016. (IX. 9.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat működésének 
ellenőrzése tárgyában lefolytatott belső ellenőrzési vizsgálat ellenőrzési jelentését elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megtett intézkedésről a belső ellenőrt értesítse. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Markó László jegyző 
 
 
41/2016. (IX. 9.) határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Őriszentpéter város helyi építési 
szabályzatának módosítására irányuló dokumentációt megismerte, az abban foglaltak 
Kondorfa Község Önkormányzatának településfejlesztési és -rendezési terveit nem 
befolyásolják; Kondorfa Község Önkormányzata a rendezést befolyásoló tervvel nem 
rendelkezik; továbbá a Képviselő-testület a község közigazgatási területét érintő 
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infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb környezteti hatásokra vonatkozóan észrevételt 
nem tesz. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Őriszentpéter város 
polgármesterér értesítse. 
 
Határidő: 2016. szeptember 17. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
42/2016. (IX. 9.) határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szalafő község településrendezési 
eszközeinek módosítására irányuló dokumentációt megismerte, az abban foglaltak Kondorfa 
Község Önkormányzatának településfejlesztési és -rendezési terveit nem befolyásolják; 
továbbá Kondorfa Község Önkormányzata a rendezést befolyásoló tervvel nem rendelkezik. 
A Képviselő-testület a településrendezés eszközök módosításának véleményezési eljárásában 
a továbbiakban nem kíván részt venni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Szalafő község polgármesterér 
értesítse. 
 
Határidő: 2016. szeptember 23. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
43/2016. (IX. 9.) határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ivánc község településrendezési 
eszközeinek módosítására irányuló dokumentációt megismerte, az abban foglaltak Kondorfa 
Község Önkormányzatának településfejlesztési és -rendezési terveit nem befolyásolják; 
továbbá Kondorfa Község Önkormányzata a rendezést befolyásoló tervvel nem rendelkezik. 
A Képviselő-testület a településrendezés eszközök módosításának véleményezési eljárásában 
a továbbiakban nem kíván részt venni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Ivánc község polgármesterér 
értesítse. 
 
Határidő: 2016. szeptember 17. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
44/2016. (IX. 9.) határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 1/1 
tulajdonában lévő, az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába tartozó, Kondorfa 2024 
hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület művelési ágú, 806 m2 területű ingatlant 110.000 forint 
vételáron értékesíti Laczó Sándor (szül. Kondorfa, 1944.11.22.; anyja neve: Batha Ilona) 9943 
Kondorfa, Hegy út 10. szám alatti lakosnak, azzal, hogy az adásvételhez kapcsolódó 
valamennyi költséget a vevő viseli. 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 6/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletben a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 13. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt nem állapított meg, 
ezért a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 5. § (5) 
bekezdés c) pontja alapján az ingatlanok értékesítése versenyeztetés nélkül történhet, továbbá 
az Nvt. 14. § (4) bekezdése értelmében az államnak elővásárlási joga nincs. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a vevőt értesítse, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: értesítésre – 2016. szeptember 16., szerződéskötésre – 2016. szeptember 30. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
45/2016. (IX. 9.) határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Papp László (an. Kertész Katalin) 
9226 Dunasziget, Nagysziget u. 29. szám alatti lakos és Liptay László (an. Óházy Ágnes) 
9026 Győr, Duna utca 22. szám alatti lakos 1/2-1/2 tulajdonában lévő Kondorfa 1660 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, 470 m2 területű ingatlant összesen 1 Ft vételáron 
megvásárolja. 
A Képviselő-testület a tulajdon-átruházással kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget az 
Önkormányzat költségvetése terhére vállalja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az eladókat értesítse, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: értesítésre – 2016. szeptember 16., szerződéskötésre – 2016. szeptember 30. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
46/2016. (IX. 9.) határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepció és a 
településrendezési eszközök megalkotásához Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot fogad el az 
előterjesztés szerinti tartalommal. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi egyeztetést a Szabályzat 
szerint folytassa le. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
47/2016. (IX. 9.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer „A” típusú pályázati kiírásának 2017. évi fordulójához. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatnak az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről, valamint a pályázati kiírásának a 
helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2016. október 3. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
Csörötnek, 2016. szeptember 30. 
 
 
 
 Markó László sk. 
 jegyző 


