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Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

2016. év április hó 19 . napján 

megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma Kódja

15/2016.(IV.19.)
16/2015.(IV.19.)
17/2015.(IV.19.)

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés

ideje)

Tárgya Kapcsolódó önkormányzati 
rendelet

(Módosítás, 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. április 19-én 15,00 órakor megtartott 
nyilvános üléséről

IKSZT épülete 
Iklódbördőce

Jelen vannak: Sabján Krisztián polgármester
Kulman Ferencné alpolgármester
Kárpáti Judit, 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.

A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Császár Sándor 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. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2016. évi támogatására pályázat benyújtása 
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban

3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási és Társulás Társulási megállapodás módosítása 
Előadó: Sabján Krisztián polgármester
Előterjesztés: írásban
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4. Településképet meghatározó épület energetikai korszerűsítésére és rekonstrukciójára
pályázat benyújtása
Előadó: Sabján Krisztián polgármester
Előterjesztés: szóban

Sabján Krisztián polgármester Szokoli István képviselő személyében tett javaslatot 
jegyzőkönyv hitelesítőnek.

N a p i r e n d  tárgyalása;

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

Sabián Krisztián: A START közfoglalkoztatás 2016. március 15. napjától újból indult. A 
hosszú távú közfoglalkoztatás 2016. április 15. napjával indult, ennek keretében fő 
került foglalkoztatásra.

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

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2016. évi támogatására pályázat benyújtása 
Előadó; Kovácsné Horváth Anikó jegyző

A jegyző ismertette a pályázati kiírást, valamint a ZALAVÍZ Zrt. által megküldött iratanyagot 
a 309/2016. sz. ügyirat alapján.

Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a 
képviselőtestület 4 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

15/2016. (IV.19.1 számú határozat

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti Lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás 2016. évi támogatására pályázatot nyújt be A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint 
a pályázat benyújtására.

Határidő: 2016. április 21.
Felelős: Sabján Krisztián polgármester
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16/2016. (IV.19.) számú határozat

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Lakossági víz -  és 
csatornaszolgáltatás támogatás pénzeszköz átadására megállapodást köt a Zalavíz Zrt-vel 
a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Sabján Krisztián polgármester

3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási és Társulás Társulási megállapodás módosítása 
Előadó: Sabián Krisztián polgármester

A polgármester ismertette a képviselő-testületi tagokkal a határozati javaslatot.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 4 „igen” 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17/2016. (IV.19.) számú határozat

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat -  Balaton és Zala 
Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű 
Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja.

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.

Felelős: Sabján Krisztián polgármester

4. Településképet meghatározó épület energetikai korszerűsítésére és rekonstrukciójára 
pályázat benyújtása
Előadó: Sabián Krisztián polgármester

Sabián Krisztián: Pályázat benyújtására van lehetőség településképet meghatározó épületek 
energetikai korszerűsítésére és rekonstrukciójára. Erről már több alkalommal is beszélgettünk, 
így a fejlesztés célja lehet a Fő u. 2. sz. alatti ingatlan felújítása, korszerűsítése, 
akadálymentesítése. Az épület állapota leromlott, villamos hálózata korszerűtlen. Az 
épületben jelenleg az önkormányzat helyisége, valamint az imaház található. Az épület 
kihasználtsága jelenleg is folyamatos, a fejlesztést követően további funkciókkal bővülhet: a 
falugondnoki iroda, valamint a START munkaprogram koordinátorának irodája is itt kaphat 
helyet. A pályázat részét képezi az IKSZT energetikai felújítása is.
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A támogatási intenzitás 85 %-os. A projekt teljes bekerülése költsége 26.331.800,- Ft. 
Támogatási igényünk 22.382.030,- Ft, az önkormányzatnak 3.949.770,- Ft saját erőt kell 
biztosítania a beruházás megvalósulása esetén.
Javaslom, hogy éljünk a pályázat nyújtotta lehetőséggel.

Szokoli István: Mindenképp nyújtsuk be a pályázatot.

Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 4 
„ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

18/2016. (TV.19.) számú határozat

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
az MVH „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” pályázati kiírásra.
A projekt megvalósításának helyszíne: Iklódbördőce 137/1, 283. hrsz.
A beruházás költsége bruttó 26.331.800,- Ft, melyhez az önkormányzat 
22.382.030,- Ft támogatást igényel.
A beruházás megvalósításához szükséges 3.949.770,- Ft saját erőt az önkormányzat 
biztosítja.
A képviselő-testület a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2016. május 10., folyamatos
Felelős: Sabján Krisztián polgármester

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a képviselőrtestület tagjai részéről felvetés nem 
hangzott el, ezt követően Sabján Krisztián polgármester megköszönte a jelenlévőknek a 
részvételt, és az ülést 15,40 órakor bezárta.



J E L E N L É T I  I V

N é v

Sabján Krisztián 

Kulman Ferencné 

Kárpáti Judit 

Császár Sándor 

Szokoli István

polgármester

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó jegyző 

Jegyző megbízásából :

j egyzőkönyvvezető

M e g h í v o t t a k :

A nyilvános ülésen részt vett.....fő érdeklődő állampolgár .



Iklódbördőce Község 
Polgármestere

M E G H Í V Ó

Iklódbördőce Önkormányzati Képviselőtestülete a következő ülését 2016. április 
19-én 15,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: IKSZT épületet 
Iklódbördőce

N a p i r e n d :

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

2. Lakossági víz -  és csatornaszolgáltatás 2016. évi támogatására pályázat benyújtása 
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási és Társulás Társulási megállapodás módosítása 
Előadó: Sabján Krisztián polgármester

Iklódbördőce, 2016. április 15.



Határozati javaslat:

1 .. önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala
Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai 
Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött önkormányzati 
Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) 
társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja.

2 ........  önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a 
döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.

Határidő: 2016. április 15.
Felelős: ........... polgármester


