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Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozat-nyilvántartása 

2012. 

 
KIVONAT  

A képviselő-testület 2012. április 25-i nyílt üléséről 
 
 
 
 
1.  45/2012. (IV. 25.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2012. (IV. 2.) Kt. számú 
határozatát visszavonja, mivel az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének 
részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a határozatban szereplőktől 
eltérő tartalmú pályázatot nyújt be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
2. 46/2012. (IV. 25.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatás iránti igényt nyújt be az 
önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 
5/2012. (III. 1.) BM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott I. célterület 
önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása, 
bővítése tárgyában az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Kondorfa, Alvég út 1. 
szám alatti közösségi épületcsoport fűtésrendszerének korszerűsítésére (kazánház és 
tüzelőanyag-tároló helyiségek megépítése, az orvosi rendelő és váróterem, valamint a 
könyvtár központi fűtésének kialakítása). 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2012. május 2. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
3. 47/2012. (IV. 25.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
4. 48/2012. (IV. 25.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.1.h. pontja 
alapján, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésére tekintettel a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi szakmai munkájáról szóló 
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
5. 49/2012. (IV. 25.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi gyermeknapi rendezvényre 
legfeljebb 80 ezer forint összegű támogatást nyújt játszóeszköz bérletéhez az Önkormányzat 
2012. évi költségvetése terhére. 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
6. 50/2012. (IV. 25.) Kt. határozat 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról 

1. Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (a 
továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 
2. Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról, 
és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a 
Csörötnek székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 

II.  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen 
jogcímen 4.313 ezer forint összegű bevételt tervez. 

III.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 7.880 ezer forint összegű működési 
célú hiánnyal fogadta el. 

IV.  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 

 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
Csörötnek, 2012. május 14. 
 
 
 Markó László sk. 
  körjegyző 


