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KIVONAT 

A képviselő-testület 2017. szeptember 14-i nyílt üléséről  

 
 
 
40/2017. (IX. 14.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. január 1. - 2017. augusztus 31. 
közötti időszakban tartott nyílt képviselő-testületi üléseken hozott lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
41/2017. (IX. 14.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján kérelmet 
nyújt be az Önkormányzat alábbi adósságot keletkeztető ügyleteihez történő kormányzati 
hozzájárulás megadására: 

1.Fejlesztés adatai 
Pályázat alapjául szolgáló program VP-6-7.4.1.1-16 
Fejlesztés célja 4. Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása 
Fejlesztés alcélja 4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, 

a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 
Fejlesztés alapjául szolgáló feladat 
(vonatkozó jogszabályhely megjelölésével) 

kulturális szolgáltatás, 
Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pont 

Fejlesztés bruttó forrásigénye 46.382.751 
A fejlesztési cél önerő teljesüléshez az adott 
ügylet mekkora értékkel járul hozzá 

14.100.000 

Ügylet célja fejlesztés 
Ügylet típusa hitel 
Futamideje 11 év 
Devizaneme forint 
 
2.Fejlesztés adatai 
Pályázat alapjául szolgáló program BMÖGF/107 - 6 /2017 
Fejlesztés célja 7. Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok 
Fejlesztés alcélja 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 
Fejlesztés alapjául szolgáló feladat 
(vonatkozó jogszabályhely megjelölésével) 

helyi közutak és tartozékainak fenntartása, 
Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont 

Fejlesztés bruttó forrásigénye 17.250.000 
A fejlesztési cél önerő teljesüléshez az adott 
ügylet mekkora értékkel járul hozzá 

2.000.000 

Ügylet célja fejlesztés 
Ügylet típusa hitel 
Futamideje 11 év 
Devizaneme forint 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelem határidőre történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2017. november 20. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
42/2017. (IX. 14.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete tervezési szerződést köt a 
„Többfunkciós közösségi tér fejlesztése Kondorfán” projekthez kapcsolódó építési 
tervdokumentáció és árazatlan tervezői költségvetés elkészítésére az Oregon Mérnöki Iroda 
Kft.-vel (székhelye: 9723 Gyöngyösfalu, Kossuth utca 16.) nettó 566.920 forint vállalkozói 
díjért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
43/2017. (IX. 14.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Többfunkciós közösségi tér 
fejlesztése Kondorfán”című pályázati projekt megvalósításához kapcsolódóan a kivitelezési 
munkák megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység elvégzésére vonatkozó beszerzési 
eljárást megindítja. 
A felkért ajánlattevők: 
1. VeszprémBer Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.) 
2. A.M.T. Hungária Bt. (9096 Nyalka, Rákóczi u. 41.) 
3. HHP Contact Tanácsadó Kft. (9026 Győr, Tábor utca 32-34.) 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás kiküldéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2017. szeptember 20. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
44/2017. (IX. 14.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a V053 jelű Kondorfa ivóvíz-ellátási 
rendszer 2018-2032 tervezési időszakra vonatkozó, a VASIVÍZ Zrt., mint üzemeltető által 
javasolt gördülő fejlesztési tervét megismerte, és azt elfogadja. 
Az Önkormányzat 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 az Önkormányzatot képviselje. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a víziközmű-szolgáltatót 
értesítse. 
 
Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
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45/2017. (IX. 14.) Kt. határozat 
1. Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező kondorfai 1436/1 hrsz-ú, természetben a 9943 Kondorfa, Alvég 
142/A. szám alatt található lakóházat és melléképületeket (garázs, faház), leltár szerinti 
lakásberendezésekkel együtt. 
A bérleti jogviszonyra irányadó feltételek különösen a következők: 
� a havi bérleti díj 50.000 forint; 
� a szerződéskötéskor 2 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadék (kaució) fizetendő; 
� a bérleménybe kizárólag a bérlő és közeli hozzátartozója költözhet be, további 

személyek kizárólag az Önkormányzat előzetes, írásbeli engedélye alapján; 
� a rezsiköltségek a bérlőt terhelik, a bérlő köteles a közüzemi szolgáltatókkal saját 

nevében szerződést kötni, és a díjfizetési kötelezettség teljesítését az Önkormányzat felé 
rendszeresen igazolni; 

� 2 hónapon belüli kiköltözés vállalása abban az esetben, ha a háziorvosi körzet 
betöltésére eredménnyel pályázó orvos a bérlakást igényli. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tartalommal 15 napra 
hirdetményt tegyen közzé a helyben szokásos módon. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanra az 1. pontban 
meghatározott feltételeket is tartalmazó bérleti szerződést kössön 
a) azzal a helyi lakossal, aki a 2. pont szerinti hirdetmény közzétételének időtartam alatt az 
ingatlan bérletére vonatkozó elfogadó ajánlatot tesz, 
ennek hiányában 
b) Dobokay Flóra Őriszentpéter, Alszer 26. szám alatti lakossal. 
 
Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
46/2017. (IX. 14.) 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 2018. 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: 2017. október 2. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
47/2017. (IX. 14.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 
átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 2/2016. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet alapján a Kondorfa Sportegyesület támogatási kérelmének részben ad 
helyt, és az igénylő részére 100.000 forint működési támogatást állapít meg az Önkormányzat 
2017. évi költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a kedvezményezettet értesítse, 
és gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 
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Határidő: 2017. december 1. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
48/2017. (IX. 14.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2017. (VI. 22.) határozattal 
elfogadott, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
megalkotásának partnerségi egyeztetés szabályait a 11/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 
hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
49/2017. (IX. 14.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonáéban lévő 6 
db használt bordásfalat 15.000 Ft/db, összesen 90.000,- Ft vételáron eladja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
 
Csörötnek, 2017. szeptember 29. 
 
 
 
 Markó László sk. 
 jegyző 


