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Községi önkormányzat Képviselőtestülete 

2016. év május hó 31 . napján 

megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma Kódja

22/201 ó.(V.31.)
23/2016.(V.31.)
24/2016.(V.31.)
25/2016.(V.31.)

Rendeletek:
Sorszáma Tárgya
(kihirdetés

ideje)

Ka peso lód ó ö n k o rm  á nyza t i 
rendele t

(M ódosítás, vagy hatályon  
kívül helyezés)

Kódja



J e g y z ő k ö n y v

K é s z ü l t :

Az ülés helye:

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé -  
nek 2016. május 31-én 18,00 órakor megtartott 
nyilvános üléséről

IKSZT épülete 
Iklódbördőce

Jelen vannak: Sabján Krisztián polgármester
Kulmann Ferencné alpolgármester 
Császár Sándor, Szokoli István 
települési képviselők

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

N a p i r e n d  előtt:

Sabján Krisztián polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül 
4 fő jelen van.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy Kárpáti Judit települési képviselő 
munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az ülésen.

Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.

A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag: 

N a p i r e n d :

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról 
Előadó: Sabján Krisztián polgármester
Előterjesztés: szóban

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása 
Előadó: Sabján Krisztián polgármester
Előterjesztés: szóban

3. Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő feladatok 2016. évi megvalósítása 
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban

4. Egyebek
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Sabján Krisztián polgármester Császár Sándor települési képviselő személyében tett 
javaslatot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

N a p i r e n d  tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról 
Előadó: Sabján Krisztián polgármester

Sabján Krisztián: A START munkaprogram keretében elkészült a fóliasátor. Folyamatos a 
zöldterületek kaszálása, karbantartása. Ismételten megrendezésre kerül a „Hód napja” túra.

A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat 
a képviselőtestület tudomásul vette.

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása 
Előadó: Sabján Krisztián polgármester

Sabján Krisztián: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Önkormányzatunk - a támogatás céljait 
figyelembe véve - belterületi utak, járdák felújítása fejlesztésre pályázhat. Javaslom, hogy 
éljünk a pályázati lehetőséggel. Az eddigi megbeszéléseinket, véleményeket figyelembe véve 
kértem árajánlatot a szükséges munkálatok elvégzésére. A felújítás nem engedélyköteles, de 
műszaki ellenőr fogja felügyelni a munkákat. Amennyiben sikeresen veszünk részt a 
pályázaton, 2017. évben meg kell valósítani a felújítást.
A csömödéri közös hivatal épülete a régi körjegyzőséget alkotó 5 önkormányzat tulajdonában 
van. Az épület eléggé rossz állapotban van, most ezen pályázati kiírás keretében lehetőség 
lenne felújítására: tetőcsere, hőszigetelés, akadálymentesítés, ablakcsere mindenképp 
szükséges lenne, illetve festés, villanyszerelés. A hőszigetelés, ablakcsere jól illeszkedne a 
már működő napelemes energia rendszerhez. Csömödér Község Önkormányzata - mint 
gesztor önkormányzat - adhatja be a pályázatot. A saját erőt a tulajdonos önkormányzatoknak 
tulajdonrészük arányában kell fizetniük.

Ezt követően a polgármester ismertette a felújítások költségvetése tervezetét

A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselőtestület 4 
„ igen" szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

22/2016.(V. 31.) számú határozat

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz 
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény 3. melléklet II.3. pontja a), b) és c) pontok szerinti 
,, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" 
pályázaton.
A pályázat keretében megvalósítani kívánt cél: Belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása ( Iklódbördőce 179/3, 179/6, 179/7 hrsz).
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A felújítás összköltsége 17.098.107,- Ft, melyhez az önkormányzat 
2.564.717 ,- Ft saját erőt biztosít.

A képviselő-testület kijelenti, hogy a fejlesztés megvalósításához 
szükséges saját erő a rendelkezésére áll.
A képviselő-testület a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2016. június 2.
Felelős: Sabján Krisztián polgármester

23/2016. (V. 31.1 számú határozat

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és 
egyetért azzal, hogy Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
részt vesz a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény 3. melléklet II.3. pontja a), b) és c) pontok szerinti 
„ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" 
pályázaton.
A pályázat keretében megvalósítani kívánt cél: Kötelező önkormányzati 
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása - közös önkormányzat 
székhely hivatalának fejlesztése, felújítása (Csömödéri Közös 
Önkormányzati Hivatal 8957 Csömödér. Rákóczi út 49.)

A felújítás összköltsége 31.130.295,- Ft, melyhez a pályázónak 
1.556.515,- Ft saját erőt kell biztosítania.
A pályázat tárgyát képező ingatlan vonatkozásában Iklódbördőce Község 
Önkormányzata résztulajdonnal rendelkezik.
A pályázat elnyerése esetén Iklódbördőce Község Önkormányzata a 
tulajdonrész
alapján az önkormányzatot terhelő pénzösszeget a saját erő biztosításához 
Csömödér Község Önkormányzata részére átadja.

Határidő: 2016. június 2.
Felelős: Sabján Krisztián polgármester

3. Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő feladatok 2016. évi megvalósítása 
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Kovácsné Horváth Anikó: A víziközműre vonatkozó hatályos előírások szerint az ellátásra 
kötelezettnek felújítási, beruházási és pótlási tervet kell készítenie 15 éves időtávlatra 
vonatkozóan. A Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő feladatok megvalósítására szintén 
kötelezettség vonatkozik. A ZALA VÍZ Zrt. tájékoztatásul megküldte az önkormányzat 
részére a GFT-ben szereplő nevesített feladatokat. A feladatok végrehajtására fedezetül a 
2016. évi használati díj szolgál.
Az önkormányzatnak át kell tekintenie a feladatokat és döntést hozni azok megvalósításának 
módjáról. A lehetséges módozatok: a feladat kivitelezésével és lebonyolításával a ZALA VÍZ 
Zrt-t bízzák meg, illetve az adott feladat kivitelezésével mást bíznak meg a ZALAVÍZ Zrt. 
tájékoztatás és felügyelete mellett.
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Javaslom, hogy az önkormányzat a munkálatok elvégzésével a ZALAVÍZ Zrt-t bízza meg. 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselőtestület 4 
„ igen" szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2016. (V. 31.) számú határozat

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Gördülő Fejlesztési Tervben 2016. év vonatkozásában 
szereplő feladatok kivitelezésével és lebonyolításával a 
ZALAVÍZ Zrt-t bízza meg.
A feladatok végrehajtására fedezetül a 2016. évi használati 
díj szolgál.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
munkák megrendelésére.

Határidő: 2016. május 31., folyamatos
Felelős: Sabján Krisztián polgármester

4. Egyebek
a.) START közmunkaprogram keretében megtermelt mezőgazdasági termékek 
értékesítése, természetbeni szociális juttatásként való adása 
Előadó: Sabján Krisztián polgármester

Sabján Krisztián: Önkormányzatunk az idei évben is részt vesz a START
közmunkaprogramban. Az elmúlt évhez hasonlóan folytatjuk tevékenységünket, kiskerti 
növényeket termelünk továbbra is. A termékek egy része eladásra kerül, de képviselő- 
testületi határozat alapján a foglalkoztatottak részére is átadható, természetbeni szociális 
juttatásként. Az eladásból származó bevétel kizárólag a közfoglalkoztatásba forgatható vissza. 
A bevételi és kiadási oldalnak egyértelműen mutatnia kell a közfoglalkoztatásból befolyt 
bevételeket, valamint azon kiadási nemeket, melyek közfoglalkoztatási célúak. A termékek 
értékesítéséhez a hivatal elkészíti a nyilvántartáshoz szükséges adatlapokat.
Kérem a képviselő-testületet, hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy a program keretében 
megtermelt, előállított növényi és állati termékek természetbeni szociális ellátásként is 
kiadhatók legyenek, valamint az értékesítés lebonyolításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselőtestület 4 
„ igen" szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2016. rv.31.) számú határozat

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
START közmunka-program keretében megtermelt és előállított mezőgazdasági 
termékek (növényi, állati eredetű) a foglalkoztatásban részt vevők részére 
természetbeni szociális ellátásként is biztosíthatók.
A képviselő-testület a mezőgazdasági termékek értékesítéséhez a termékek 
mindenkori piaci árát veszi figyelembe.
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A képviselő-testület az értékesítés lebonyolítására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: folyamatos
Felelős: Sabján Krisztián polgármester

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők 
részéről, így ezt követően a Sabján Krisztián polgármester megköszönte a jelenlévőknek a 
részvételt és az ülést 19,25 órakor bezárta.

k.m.f.
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J E L E N L É T I  ÍV

N é v

Sabján Krisztián 

Kulman Ferencné 

Kárpáti Judit 

Császár Sándor 

Szokoli István

Kovácsné Horváth

polgármester

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

ikó jegyző

A l á í r á s  :

Jegyző megbízásából :

....................................... jegyzőkönyvvezető

M e g h í v o t t a k :

A nyilvános ülésen részt ve tt.....fő érdeklődő állampolgár .



Iklódbördőce Község 
Polgármestere

M E G  H í V  Ő

Iklódbördőce Önkormányzati Képviselőtestülete a következő ülését 2016. május 
31-én 18,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: TKSZT épületet 
Iklódbördőce

N a p i r e n d :

L Polgármester beszámoló a két ülés közt végzett munkáról 
F,leadó: Sabján Krisztián polgármester

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Sabján Krisztián polgármester

3. Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő feladatok 2016. évi megvalósítása 
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Iklódbördőce, 2016. április 15.

Tiszteleí/eí:
Sabján Krisztiá

polgármestdbo


