
 

 

J e g y z ők ö n y v :   

 

 

K é s z ü l t :  Iklódbördőce   Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  

2013. december 3 –án   17,00 órakor megtartott 

közmeghallgatásáról  

 

 

Az ülés helye:  IKSZT  épület   

                                                   I k l ó d b ö r d ő c e      

 

 

Jelen vannak:  Sabján Krisztián   polgármester  

                  Kulman Ferencné    alpolgármester  

 Kárpáti Judit, Szokoli István,   

 Császár Sándor települési képviselők  

 

 

 Közös Önkormányzati Hivatal  részéről:  

 

 Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

  

 

 25  fő érdeklődő állampolgár  

 

 

N a p i r e n d   előtt:  

 

Sabján Krisztián  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

képviselőtestület  ülése, a közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő 

települési képviselő közül  mindenki   jelen van. 

 

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 tájékoztatója 2013. évben végzett munkáról   

Előadó: Sabján Krisztián  polgármester  

Előterjesztés: szóban  

 

2. Egyebek  
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N a p i r e n d  tárgyalása:  

 

1. Polgármester tájékoztatója 2013. évben végzett munkáról   

Előadó: Sabján Krisztián   polgármester  

 

 

Sabján  Krisztián: A jelenlévőket szeretném tájékoztatni az idei évben végzett munkáról.  

Az elmondhatjuk, hogy  idei év egy eléggé  mozgalmas év volt.   

Az idei évben a haranglábak, a Bördőce-i ravatalozó felújítására nyújtottunk be pályázatot a 

LEADER pályázati rendszerbe. A pályázatot elnyertük, a munkálatok folyamatban vannak. 

Szintén a LEADER-be nyújtottunk be pályázatot a kisvasúti megállóhely, valamint  temetői 

parkoló kialakítására. A befogadó nyilatkozatot már megkaptuk, az elbírálása folyamatban 

van.   

Az elmúlt évhez hasonlóan pályázatot adtunk be a téli szociális célú tűzifa besszezésére. Az 

elbírálásról az értesítést megkaptuk, 20 m3 tűzifát kapott az önkormányzat. A támogatáshoz 

az önkormányzatnak 50.800,- Ft saját erőt kell biztosítani.  

„Tégy az egészségért”  pályázat megvalósítása megkezdődött, egy éves rendezvénysorozatot 

tartalmaz, illetőleg elkészül a falu  egészségfejlesztési terve.  

Az idei évben is beadtuk  az ÖNHIKI pályázatot – működőképesség megőrzésének 

támogatása – az elbírálás megtörtént, az elnyert pályázati összeg 1.492 ezer Ft.  

Az IKSZT folyamatosan működik, külön öröm, hogy van hímző szakkörünk,  a megyében is 

csak 3 ilyen van.  

Az IKSZT udvarán elkészült a külső tér, járda és a kerítés. Így szinte   teljes képet mutat az 

épületegyüttes. Köszönet illeti azokat, akik társadalmi munkában vettek részt.  

Virágosítottuk a falut, társadalmi munkában többen vettek részt.  

Tartottunk falunapot s más kulturális rendezvényeket.  Ismét elnyertük a „Humanitárius 

település„ címet.    

Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.  

Az iskolások támogatása az idei évben is megtörtént, az önkormányzat csatlakozott a Bursa 

Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz is.  

A csömödéri iskola épülete közös tulajdonú, az állagmegóvásában részt kell vennünk.  Az 

épület jelenleg üres.  

Az idei évben is részt vettünk a közmunka programban, ami  csak június végéig tartott. A téli 

közfoglalkoztatásban  1 főre kaptunk létszámot, aki képzésen vesz részt. . A községből két főt 

foglalkoztatott a Nyugat – dunántúli Vízügyi Igazgatóság  november végéig.  

Ennyiben kívántam tájékoztatni a község lakosságát az  idei évben végzett munkáról. Kérem, 

mondják el véleményeiket, illetve javaslataikat,  valamint tegyék fel kérdéseiket.   

 

 

H o z z á s z ó l á s o k :  

 

Csondor József:  Lesz e lehetőség a  járda újjáépítésére? A hegyháti utakat a fakitermelők 

teljesen tönkreteszik.  

 

Sabján  Krisztián: Járdára jelenleg olyan pályázat, melyen indulni tudnánk, nincs.  
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Az önkormányzat próbálja gyűjteni erre a pénzt. A hegyi út közút, elzárni nem tudjuk.  

 

 

Horváth László: A Malomi út teljes felújítása várható e? 

 

Sabján  Krisztián: Csak kátyúzásra lesz lehetőségünk az anyagi helyzetünket tekintve.  

 

Az ülésen több hozzászólás, illetve felvetés nem hangzott el, ezt követően Sabján Krisztián 

polgármester megköszönte a megjelenteknek az érdeklődést.  

 

Azt  állampolgárok  az üléstermet elhagyták.  

 

Ezt követően Sabján Krisztián polgármester bejelentette a képviselőtestületnek, hogy  

„Egyebek„ napirendi ponttal folytatják  az ülést.  

 

 

 

2. Egyebek  

a.) Iklódbördőce 045/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése  

Előadó: Sabján  Krisztián polgármester  

  

A polgármester ismertette az ingatlan megvásárlására benyújtott kérelmet.  

 

Ezt követően kérte a jelenlévőket, hogy mondják el véleményeiket, illetve javaslataikat az 

elhangzottakkal kapcsolatban.  

 

H o z z á s z ó l á s:  

 

Szokoli István: Javaslom, hogy a vételi ajánlatra tett összeget fogadjuk el, és adjuk el az 

ingatlant.  

 

Sabján Krisztián polgármester bejelentette, hogy az ügyben személyesen érintett.  

 

Az értékesítéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestüket 4 

„igen” szavazattal és 1 „tartózkodás„ mellett az alábbi határozatokat hozta:  

 

 

   63/2013. (XII.03.) számú határozat  

 

 Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  

 Sabján Krisztián polgármestert a szavazásból nem zárja ki.  
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   64/2013.(XII.03.) számú határozat  

 

 Iklódbördőce  Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  

Sabján  László  8958 Iklódbördőce, Fő út 108.    szám  alatti lakos 

részére az alábbi ingatlanokat eladja  a következő értékben:   

 

 Iklódbördőce  045/2 hrsz-ú   10904  m2  kivett sporttelep     

művelési ágú  belterületi  ingatlant 350.000,- Ft azaz 

Háromszázötvenezer forint vételárért. 

                  

Felhatalmazza a polgármestert az adás – vételi szerződés  

aláírására.  

 

    Felelős:      Sabján Krisztián polgármester  

    Határidő:    2013. november 30.      

 

 

b.) Polgármester  egyszeri juttatása  

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó körjegyző  

 

Kovácsné Horváth Anikó: Az 1994. évi LXIV. tv. lehetőséget biztosít arra, hogy a 

képviselőtestület határozatot hozzon arra vonatkozóan, hogy a polgármester részére juttatást 

állapítson meg. A juttatás a meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján 

történik. Eddig  a képviselőtestület ilyen irányú napirendet nem kezdeményezett, annak 

ellenére, hogy a fedezet az éves költségvetésben biztosított.  

 

Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakat figyelembe véve mondják el 

véleményeiket, illetve javaslataikat.  

 

H o z z á s z ó l á s o k :  

 

Kulman Ferencné: A polgármester egész éves munkáját értékelve javaslom, hogy részére egy 

havi  tiszteletdíjának megfelelő összeg kerüljön kifizetésre. 

 

Császár Sándor: Az előttem elhangzott javaslattal egyetértek.  

 

Sabján Krisztián    polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett.    

 

Az elhangzottakkal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4  

„igen” szavazattal és 1 „tartózkodás” mellett az alábbi határozatokat hozta:  

 

 

  

 65/2013.(XII.03.)  számú határozat  

 

 Iklódbördőce  Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  

 Sabján Krisztián   polgármestert a szavazásból nem zárja ki.  



 

 

-                   5                   - 

  

 

                                  66/2013.(XII.03.)  számú határozat  

 

 Iklódbördőce   Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  

 a polgármester részére  2013. évben végzett munkája  

 elismeréseként egy havi tiszteletdíjának megfelelő 

 összegű  egyszeri juttatást állapít meg.  

 

 A jutalom összege: 145.000,-Ft.              

 

 A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a juttatás  

 kifizetéséről gondoskodjék.   

 

 Felelős:        Kovácsné Horváth Anikó jegyző  

 Határidő:      2013. december 10.  

 

 

c.) IKSZT dolgozó részére jutalom megállapítása  

Előadó: Sabján  Krisztián  polgármester  

 

Sabján Krisztián:  Pályázatunk lehetőséget biztosít arra, hogy az IKSZT vezető részére 

jutalom kerüljön megállapításra. Az  egész éves munkáját figyelembe véve  javaslom, hogy a 

dolgozó  részére   283.800,- Ft megfelelő  összegű jutalom kerüljön kifizetésre.  

Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy  mondják el véleményeket, illetve javaslataikat.  

  

H o z z á s z ó l á s o k: 

 

Kulman Ferencné: A jutalom kifizetésével én is egyetértek, hisz az egész évben nagyon sok 

rendezvény került megszervezésre a községben.  

 

Szokoli István  települési képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett.  

 

Több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „igen” szavazattal és 1 „tartózkodás 

„  mellett az alábbi határozatokat hozta:  

 

 

 

    67/2013.(XII.03.)  számú határozat  

 

    Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  

    Szokoli István települési képviselőt a szavazásból nem zárja ki.  
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                                               68/2013.(XII.03.) számú  határozat  

 

    Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete   

    Szokoli Rita IKSZT vezetőt az egész évben  végzett munkája  

elismeréseként  bruttó 283.800,-  Ft összegű jutalomban 

részesíti.  

 

    Felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a jutalom  

    kifizetéséről.  

 

    Felelős:     Sabján Krisztián polgármester  

                                               Határidő:   2013. december  10.  

 

 

d.) Önkormányzati ingatlanok értékesítése  

Előadó: Sabján Krisztián polgármester  

 

Sabján  Krisztián: Lukácsi Valéria  ráckevei lakos azzal a kéréssel fordult a 

képviselőtestülethez, hogy szeretné megvásárolni a 064/1, 064/3, 064/6 és a 064/9 hrsz-ú  

önkormányzati ingatlanokat. Az ingatlannyilvántartás szerint  064/1 hrsz –ú rét művelési ágú 

és 810 m2, a 064/3 hrsz-ú ingatlan  rét művelési ágú és 3141 m2, a 064/6 hrsz-ú ingatlan rét 

művelési  ágú és 3458 m2 nagyságú, a 064/9 hrsz-ú ingatlan  rét művelési ágú, nagysága  

3212 m2.   

Az ingatlanokra azért lenne szüksége a  vevőnek, mert a saját területe mellett vannak, illetve  

pályázatot szeretne benyújtani hasznosításukra.  

Mivel nem nagy területekről van szó, ezért javaslom, hogy értékesítsük, egységesen 35,- 

Ft/m2 árért.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 „igen” 

szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

                                   69/2013.(XII.03.) számú határozat  

 

 

   Iklódbördőce  Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  

   Lukácsi Valéria Ráckeve Árpád tér 4.   szám  alatti lakos  

részére az alábbi ingatlanokat eladja a következő értékben:   

 

 Iklódbördőce 064/1  hrsz-ú  810  m2 rét  művelési ágú 

külterületi  ingatlant 28.350,- Ft azaz  Huszonnyolcezer -    

háromszázötven forint  vételárért valamint, 
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 Iklódbördőce 064/3  hrsz-ú 3141  m2 rét   művelési ágú 

külterületi  ingatlant  109.935,- Ft azaz  Egyszázkilencezer-

kilenszázharmincöt  forint  vételárért   valamint,   

 

 Iklódbördőce 064/6  hrsz-ú  3458  m2 rét   művelési ágú 

külterületi  ingatlant 121.030,- Ft azaz Egyszázhuszonegyezer   

– harminc  forint  vételárért   valamint,   

 

 Iklódbördőce   064/9  hrsz-ú 3212  m2 rét  művelési ágú  

Külterületi   ingatlant 112.420,- Ft azaz Egyszáztizenkilencezer 

- négyszázhúsz  forint vételárért. 

 

mindösszesen   371.735 ,- Ft  azaz Háromszázhetvenegyezer  – 

hétszázharmincöt     forint vételárért.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az adás – vételi szerződés  

aláírására.  

 

    Felelős:      Sabján Krisztián polgármester  

    Határidő:    2013. december 31.    

 

 

 

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők 

részéről, így ezt követően a  Sabján Krisztián   polgármester   bejelentette, hogy szociális ügy 

tárgyalása, illetve a  Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása következik.   

 

 

A  képviselőtestület  elrendelte a zárt ülést.  

 

 

k.m.f.  

 

 

 

 

Sabján Krisztián                                                                                   Kovácsné Horváth Anikó 

polgármester  jegyző  

 

 

 

 

Császár  Sándor  

jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 



 

Iklódbördőce község  

Képviselőtestülete  

 

M E G H Í V Ó 
 

 

….……………………………………. 

 

……………………………………… 

 

               

                

       

 

 Iklódbördőce  Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2013. évi közmeghallgatását  

2013. december 3-án  (kedd)  17,00   órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.  

 

 

 

Az ülés helye:  IKSZT épülete      

                         I k l ó d b ö r d ő c e 

 

 

N a p i r e n d:  

 

 

 

1. Polgármester beszámolója a 2013. évben végzett munkáról   

Előadó:  Sabján Krisztián   polgármester  

 

 

 

 

I k l ó d b ö r d ő c e ,  2013. november 27.  

 

     

 

Tisztelettel:  

 

                                                         Sabján Krisztián   sk.  

                                                      polgármester  

 

 

 

 



J E L E N L É T I    Í V 

 
 

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  

 

2013   .               hó         napján           órakor  

 

tartandó   közmeghallgatására           

 
 

N é v                                                                                  A l á í r á s  : 

 

 

Sabján Krisztián               polgármester   ……………………….. 

 

Kulman  Ferencné             alpolgármester               . ……………………….. 

 

Kárpáti Judit  képviselő                        ………………………… 

  

Császár Sándor                 képviselő                         …………………………  

 

Szokoli István                  képviselő                          . .……………………….. 

 

 

Kovácsné Horváth Anikó    jegyző                             ………………………… 

 

 

Jegyző megbízásából 

 

…………………………  jegyzőkönyvvezető           ………………………… 

 

 

 

M e g h í v o t t a k :  

 

……………………………                                      …………………………… 

 

…………………………..                                        …………………………… 

 

…………………………..                                        . ………………………….. 

 

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

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


