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KIVONAT  

A képviselő-testület 2014. április 22-i nyílt üléséről  
 

 
 

1. 24/2014. (IV. 22.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
Közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az elfogadott 
közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal, közzététel: 2014. május 1. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 

2. 25/2014. (IV. 22.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására 
megbízási szerződést köt a SZAKH-ÉRTELEM 2006. Bt.-vel (9700 Szombathely, Százhold 
u. 27.) 2014. évre. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2014. május 1. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 

3. 26/2014. (IV. 22.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság döntését jóváhagyja, 
és a „Falugondnoki szolgáltatás alapfeltételeinek javítása Kondorfán” című projekt 
közbeszerzési eljárása nyertes ajánlattevőjének az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő és az összességében legelőnyösebb 
ajánlatot tevő Vörös Szerviz Kft.-t (9700 Szombathely, Pálya u. 3.) ajánlatát fogadja el. A 
szerződéses ár nettó 10.000.000,- Ft + ÁFA. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 

4. 27/2014. (IV. 22.) Kt. határozat 
1./ 
Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Takács Róbert. 
polgármestert és Markó László jegyzőt, hogy a „Falufejlesztés Kondorfán” projekt 
(támogatási határozat iratazonosító: 1553296652) megvalósítása céljára éven belüli lejáratú, 
támogatás megelőlegező hitelt vegyen fel az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-
dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságától. 
 
A hitel összege: 7.290.156,- Ft, azaz hétmillió-kettőszázkilencvenezer-százötvenhat forint.  
A hitel lejárata: 2014.12.31.          
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Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel 
visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamideje alatt költségvetésének összeállításakor 
a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, és az OTP Bank Nyrt. részére az OTP 
Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi intézménynél vezetett – fizetési - és alszámlájára - ahol 
ezt jogszabály nem zárja ki - beszedési megbízást biztosít. 
 
A hitel biztosítéka: 

•  az Önkormányzat részére megítélt 1553296652 azonosítási számon nyilvántartott 
7.290.156,- Ft támogatás összege.  

• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és 
jóváhagyja. 

• Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét 
(helyben maradó személyi jövedelemadó, helyi adó, gépjárműadó, települési 
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, normatív 
hozzájárulás, egyéb támogatások) annak hitel fedezetéül történő engedményezését.  

• valamint minden további nem nevesített költségvetési bevétel engedményezése  
• bank által előírt egyéb jogi biztosíték 
• felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás biztosítása.  

 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból 
és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi 
CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  
 
2./ 
A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti 
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést és a kapcsolódó 
biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az 
Önkormányzat képviseletében. 
 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Takács Róbert polgármester, Markó László jegyző 
 
 

5. 28/2014. (IV. 22.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatás iránti igényt nyújt be a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. 
(IV. 1.) BM rendelet alapján térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 832.200 forint összegben. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
Csörötnek, 2014. május 20. 
 
 
 
 Markó László sk. 
 jegyző 


