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KIVONAT 
A képviselő-testület 2023. március 1-jei nyílt üléséről  

 
 
 
3/2023. (III. 1.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. § - ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint 
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: 
Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

Ft 
Megnevezés / év 2023 2024 2025 2026 

Saját bevételek 50%-a 4467000 4467000 4467000 4467000 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségek 

3067736 3067736 3067736 3067736 

arány (a Gst. 10. § (5) bekezdés szerint) % 69 69 69 69 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
4/2023. (III. 1.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott és 
működtetett közösségi színtér (9943 Kondorfa, Alvég út 1.) 2023. évi éves szolgáltatási tervét 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – a közművelődési munkatárs útján – az 
éves szolgáltatási tervnek a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon történő 
közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal, illetve közzétételre 2023. március 10. 
Felelős: Takács Róbert polgármester, Gerencsér Bernadett közművelődési munkatárs 
 
 
5/2023. (III. 1.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnok 2023-2026. évekre 
vonatkozó továbbképzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
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6/2023. (III. 1.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat forgalomképes 
vagyonába tartozó 
 használt Bellon TFU 1000 fűkaszát 800.000 Ft irányáron, 
 használt 2 férőhelyes kegyeleti hűtőt 990.000 Ft irányáron 

értékesítésre kijelöli. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hirdetés közzétételéről gondoskodjon, 
továbbá felhatalmazza, hogy a legmagasabb ajánlati árat adó személlyel az adásvételi 
szerződést megkösse. 
 
Határidő: 2023. március 17. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
7/2023. (III. 1.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját gépjárművel történő napi 
munkába járással kapcsolatos költségtérítés összegét az Ukrajna területén fennálló fegyveres 
konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
ideje alatt a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben 
történő alkalmazásáról szóló 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet alapján 30 Ft/km összegben 
állapítja meg. 
A jelen határozatban megállapított összeget 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
 
Csörötnek, 2022. március 6 
 
 
 
 Dr. Markó László sk. 
 jegyző 
 


