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KIVONAT 

A képviselő-testület 2018. február 21-i nyílt üléséről  

 
 
15/2018. (II. 21.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek, 
valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Ft 
Megnevezés / év 2018 2019 2020 2021 

Saját bevételek 50%-a 9.763.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségek 

0 0 0 0 

arány (a Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdés 
szerint) % 

0 0 0 0 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
16/2018. (II. 21.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-19.2.1-68-3-17 kódszámú és 
„Élhető Vidékért – Települési közösségi célú fejlesztése” című felhívásra pályázatot nyújt be 
„Kisléptékű közösségi célú településkép javító fejlesztések Csörötneken” címmel. 
 
A projekt megvalósítási helyszínei: 

 helyrajzi szám cím   helyrajzi szám cím 
1. 372 Csörötnek, Fő út 19.  13. 368/6 - 
2. 053/5 -  14. 462 - 
3. 454/4 -  15. 425 - 
4. 368/3 -  16. 531 - 
5. 38 -  17. 598 - 
6. 91 -  18. 499/3 - 
7. 112/2 -  19. 369/7 - 
8. 178 -  20. 369/1 Csörötnek, Vasúti út 1. 
9. 335/11 -  21. 173 - 
10. 335/12 -  22. 335/4 - 
11. 302 -  23. 390 Csörötnek, Vasúti út 5. 
12. 068/3 - 

 
A projekt költségvetése: 

1. A projekt összes költsége 6.746.630,- Ft 
2. A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége 6.746.630,- Ft 
3. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű 

összege (saját forrás) 1.746.630,- Ft 
4. Az igényelt támogatás összege 5.000.000,- Ft 



Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozat-nyilvántartása 

2018. 

 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2018. március 8. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
17/2018. (II. 21.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) 
bekezdése és 16. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott kötelező feladata alapján úgy dönt, hogy felülvizsgálja és elkészíti Csörötnek 
község településfejlesztési koncepcióját és településrendezési eszközeit. 
A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök 
(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) felülvizsgálatára és 
elkészítésére szerződést köt a CITY Pro Kft.-vel (székhelye: 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 
6., adószáma: 13494199-1-19) 4,5 millió forint + ÁFA díjért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
18/2018. (II. 21.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kocsis Zsolt polgármester 2018. évre 
vonatkozó szabadságtervét az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szabadságtervvel kapcsolatos ügyviteli 
feladatokat lássa el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó László jegyző 
 
 
19/2018. (II. 21.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében, Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat 
községek területén” megnevezésű és TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számú projekt 
megvalósítása érdekében, a Csörötnek 129 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
2374 m2 területű ingatlanból a kisajátítás céljából megosztásra kerülő Csörötnek 129/1 hrsz.-
ú, 182 m2 területű és a Csörötnek 129/2 hrsz.-ú, 2192 m2 területű ingatlanokat  Dancsecs 
Gézáné szül. Leopold Rózsa (szül.: Csörötnek, 1948.06.04., a.n.: Laczó Erzsébet, 9970 
Szentgotthárd, Mártírtok út 4. D. lph. I/5. szám alatti lakos - tulajdoni illetőség: 1/2) és 
Leopold Enikő szül. Leopold Enikő (szül.: Körmend, 1982.09.08., a.n.: Kukor Mária, 9962 
Csörötnek, Rába u. 3/A. szám alatti lakos - tulajdoni illetőség: 1/2) tulajdonosoktól 65 Ft/m2-
áron, azaz összesen 154.310 forint vételárért megvásárolja. 
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A Képviselő-testület a szerződés megkötéséből származó költségeket az Önkormányzat 2018. 
évi költségvetése, és azon belül a 129/1 hrsz.-ú ingatlanra eső vételárrészt a TOP-2.1.3-15-
VS1-2016-00010 azonosító számú projekt költségvetése terhére vállalja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosok értesítéséről gondoskodjon, 
valamint felhatalmazza a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
20/2018. (II. 21.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében, Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat 
községek területén” megnevezésű és TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számú projekt 
megvalósítása érdekében, a Csörötnek 131 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
1849 m2 területű ingatlanból a kisajátítás céljából megosztásra kerülő Csörötnek 131/1 hrsz.-
ú, 102 m2 területű és a Csörötnek 131/2 hrsz.-ú, 1747 m2 területű ingatlanokat Cser Kálmánné 
szül. Vadász Borbála (szül.: Csörötnek, 1948.11.04., a.n.: Krajczár Anna) 9962 Csörötnek, Fő 
út 47. szám alatti lakostól 65 Ft/m2-áron, azaz összesen 120.185 forint vételárért 
megvásárolja. 
A Képviselő-testület a szerződés megkötéséből származó költségeket az Önkormányzat 2018. 
évi költségvetése, és azon belül a 131/1 hrsz.-ú ingatlanra eső vételárrészt a TOP-2.1.3-15-
VS1-2016-00010 azonosító számú projekt költségvetése terhére vállalja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonos értesítéséről gondoskodjon, 
valamint felhatalmazza a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
21/2018. (II. 21.) Kt. határozat 
1. Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete ajándékozási szerződést köt Keszei 
Klára Ibolya szül. Keszei Klára Ibolya (szül. Szombathely, 1964.01.09.; an. Simon Rozália) 
9652 Nick, Rába u. 5. szám alatti lakossal a Csörötnek 1060 hrsz.-ú, szőlő és gazdasági épület 
megnevezésű, 1053 m2 területű ingatlanban lévő 1/2106 tulajdoni hányadára és a Csörötnek 
1061 hrsz.-ú, szőlő megnevezésű, 922 m2 területű ingatlanban lévő 1/922 tulajdoni hányadára. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
2. A Képviselő-testület Keszei Klára Ibolya 9652 Nick, Rába u. 5. szám alatti lakosnak a 
Csörötnek 1060 hrsz.-ú ingatlanban fennmaradó 1052/2106 tulajdoni hányadára és a 
Csörötnek 1061 hrsz.-ú ingatlanban fennmaradó 460/922 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot 
tesz 330 Ft/m2 áron. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatról a tulajdonost értesítse, 
valamint felhatalmazza, hogy elfogadó nyilatkozat esetén a szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
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22/2018. (II. 21.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Interreg Ausztria - Magyarország 
Területi Együttműködési Program támogatására konzorciumi tagként A határon átnyúló 
natúrpark- és nemzetipark-régió hasznosítása új természetjáró turisztikai ajánlatok 
kifejlesztésével című (rövid címe: 3 Határlos), ATHU101 projektazonosítójú pályázatot nyújt 
be, Csörötnekre vonatkozóan Rába-völgye „Ciszter” kilátó és turisztikai információs pont 
kialakítása a Csörötneki Szőlőhegyen című projektelemmel. 
A Képviselő-testület a projektelem költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: 

Projekt elem költségvetése összesen 
(bruttó): 

   250.847,12 euro 

ebből:  
- ERFA támogatás (85%): 213.220,05 euro 
- nemzeti hozzájárulás (10%): 25.085,97 euro 
- önerő (5%): 12.541,10 euro 

 
A Képviselő-testület a 12.541,10 euro összegű önerőt az Önkormányzat költségvetése terhére 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési partnerségi 
megállapodás aláírására, a pályázat benyújtására, és a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határidő: a pályázati felhívásban meghatározott beadási határidő: 2018. március 22. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
 
Csörötnek, 2018. március 3. 
 
 
 
 Markó László sk. 
 jegyző 
 


