
 

 

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
9962 Csörötnek, Vasúti út 5. 

 (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 

 

 

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozat-nyilvántartása 

2019. 

 

KIVONAT 
A képviselő-testület 2019. május 8-i együttes nyílt üléséről  

 
 
 
14/2019. (V. 8.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Takács Róbert polgármester 
beszámolóját a 2019. február 29. – 2019. május 8. közötti időszakban végzett munkájáról 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
 
15/2019. (V. 8.) 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 az őriszentpéteri akrobatikus rock and roll csoport (képviseli: 
Siska Flóra) részére 15.000 forint értékben, természetbeni formában, az önkormányzat nevére 
kiállított számla ellenében egyedi döntéssel megállapított egyéb támogatást állapít meg az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a kedvezményezettet értesítse. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
16/2019. (V. 8.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kondorfai 353 hrsz.-ú helyi közút 
árkának 40 méteres hosszú szakaszon történő lecsövezéséhez 100 ezer forintot biztosít az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az építőanyag beszerzéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
17/2019. (V. 8.) Kt. határozat 
1. Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a) b) és c) pontja 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt 
be a pályázati kiírás 1. c) pontjában meghatározott célra (belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása). 

2. A pályázattal érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok (önkormányzati közutak): 
hrsz. megnevezés 
950 Fővég út 
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988 
1023 

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

forrás 
típusa aránya összege (Ft) 

igényelt támogatás 85 % 14.999.950 
vállalt önrész 15 % 2.647.050 
összesen 100 % 17.647.000 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a vállalt önrész, mint saját forrás az 
Önkormányzat rendelkezésére áll, és a 2.647.050 forint önrészt a pályázat megvalósításá-
hoz biztosítja. 

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

 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
18/2019. (V. 8.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 
közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az elfogadott közbeszerzési tervnek a 
Kbt. és a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerinti közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
19/2019. (V. 8.) 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 részére 200.000 forint működési 
támogatást állapít meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére, azzal, hogy a 
támogatás kifizetése két részletben történik a következők szerint: 1. 100.000 forint 
2019.05.30-ig, 2. 100.000 forint a 2017. évi önkormányzati támogatással való elszámolás 
benyújtását és elfogadását követően. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a kedvezményezettet értesítse, 
és gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
Csörötnek, 2019. május 22. 
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 jegyző 


