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KIVONAT  

A képviselő-testület 2013. november 13-i nyílt üléséről  
 
 
 

1. 97/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság és a vállalkozások 
információhoz való hozzájutásának elősegítésére, közösségi és közművelődési programok 
szervezésére, lebonyolítására, valamint könyvtári szolgáltató hely működtetésére irányuló 
szolgáltatás és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését szükségesnek tartja, ezért 
támogatási kérelmet nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM 
rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján. 
A Képviselő-testület a támogatási rendeletben megjelölt 3. célterületre 30.000.000 forint 
összegű támogatási igényt határoz meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2013. november 25. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 

2. 98/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község intézményhiányából eredő 
hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, 
továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése céljából a 
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatást ellátó falugondnoki 
szolgáltatás működési feltételeinek javítását szükségesnek tartja, ezért támogatási kérelmet 
nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság 
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (a továbbiakban: 
támogatási rendelet) alapján. 
A Képviselő-testület a támogatási rendeletben megjelölt 1. célterületre 10.000.000 forint 
összegű támogatási igényt határoz meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2013. november 25. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 

3. 99/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 



Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozat-nyilvántartása 

2013. 

Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 

4. 100/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy az előterjesztésben rögzített irányelveket kell 
alkalmazni a 2014. évi költségvetés elkészítésénél. 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a 
költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-tervezetet 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik nap 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 

5. 101/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában foglalt kötelezettségének 
eleget téve a 2013. évi közmeghallgatását 2013. december 16-án 17.00 órakor tartja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a lakosságot az SZMSZ 10. § 
(16) bekezdése szerint tájékoztassa. 
 
Határidő: 2013. december 1. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 

6. 102/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási szerződés megszűnésétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
ellátó gazdálkodó szervezetnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti 
kiválasztásáig terjedő időszakra, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átmeneti ellátására 
vonatkozó nyilatkozata tartalmát megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 

7. 103/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési értékhatár alatti 
egyszerű beszerzési eljárást folytat le a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlattételi felhívásnak a Müllex 
Közszolgáltató Kft. (9784 Harasztifalu, Nyárfasor utca), Zalaispa Zrt. (8900. Zalaegerszeg, 
Köztársaság u. 1.) és Sárvári Zöld Pont Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23.) részére történő 
megküldésére. 
A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívás feltételeinek megfelelő ajánlattevők közül a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó szolgáltatóval köt szerződést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
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Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 

8. 104/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda épületében lévő cserépkályha 
helyreállítási munkálataival megbízza Mihály Ferenc egyéni vállalkozót 9941 Őriszentpéter, 
Alszer 31. 200.000 forint díjért. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
Csörötnek, 2013. december 13. 
 
 
 
 Markó László sk. 
 jegyző 


