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KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. 
TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 

__________________________________________________________________________ 
 

Sz.: III/1-27/2014. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. október 21-én (kedd) 19.00 órai kezdettel, 

a Kunszigeti Kultúrházban (Kunsziget, Kossuth tér 9.) megtartott nyilvános alakuló üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
Lendvai Ivánné polgármester 
Banga Richárd képviselő 
Csapó Gábor képviselő 
Farkas Ferencné képviselő 
Szalay Győző képviselő 
Tóth Róbert képviselő 
dr. Virág Károly képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: - 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívott vendégek:  
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 
Bábics Norbert HVB elnök 
Szalai Béla 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 fő 
jelen van, így határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Csapó Gábor és Tóth Róbert 
képviselőket. Javaslatot tesz a napirendre. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok 
megváltoztatására, miszerint az eredetileg 1. és 2. napirend egyben kerül megtartásra, valamint az 
eredetileg 2. napirend után kerül sor az eredetileg 7. napirendi pont „Az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálata” és a 8. napirendi pont „A Képviselő-testület bizottságainak 
létrehozása” napirend tárgyalására, amely megosztásra kerül, így 3. napirendi pontként tárgyalja az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság megválasztását, majd 8. napirendi pontként a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság és Kulturális Bizottság megválasztását. Javasolja az alábbi napirendi 
pontok felvételét: „Döntés az új Tündérvár Óvoda, 100 adagos főzőkonyha kiegészítő 
eszközvásárlásáról” „Döntés Kunsziget községért elismerő címek adományozásáról” „Döntés tenisz 
oktatás edzői díjának támogatásáról” „Döntés a közösségi járműhasználat szabályzatának 
elkészítéséről” „Döntés IKSZT munkatárs munkakör pályázati kiírásáról” „Döntés a templom előtti tér 
díszburkolatának elkészítésére érkezett árajánlat elfogadásáról” 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a 
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
206/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2014. október 21-i képviselő-testületi ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirendi pontok: 
 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója az önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról. A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester 

eskütétele 

2.  Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

3. A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása, a bizottsági tagok megválasztása 

(Ügyrendi és Jogi Bizottság) 

4. Alpolgármester választás, az alpolgármester eskütétele 

5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

6. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

7. A képviselői tiszteletdíjak megállapítása 

8. A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása, a bizottsági tagok megválasztása 

(Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Kulturális Bizottság) 

9. A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának felülvizsgálata 

10. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

11. A polgármesteri program (ciklusprogram) ismertetése 

12. Az önkormányzat 2014. évi munkatervének felülvizsgálata 

13. Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés az új Tündérvár Óvoda, 100 adagos főzőkonyha kiegészítő eszközvásárlásáról 

b) Döntés Kunsziget községért elismerő címek adományozásáról 

c) Döntés tenisz oktatás edzői díjának támogatásáról 

d) Döntés a közösségi járműhasználat szabályzatának elkészítéséről 

e) Döntés IKSZT munkatárs munkakör pályázati kiírásáról 

f) Döntés a templom előtti tér díszburkolatának elkészítésére érkezett árajánlat 
elfogadásáról 

14.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri döntésekről 
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1.) napirendi pont 
(szóbeli előterjesztés) 
 
A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója az önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról 
A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Bábics Norbertet, a Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse 
a 2014. október 12-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló beszámolóját. 
 
Bábics Norbert HVB elnök elmondja, hogy a 2014. október 12-én megtartott önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán Kunszigeten 991 fő választásra jogosult állampolgár szavazhatott. 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma 565 fő. A választás előkészítése, illetve lebonyolítása 
során rendkívüli esemény nem történt. A szavazólapok megszámlálása után Kunsziget Község Helyi 
Választási Bizottsága a következő eredményt állapította meg az önkormányzati képviselők választásáról: 
 
Szalai Márk 212 szavazat – képviselői mandátumot nem szerzett, Farkas Ferencné 290 szavazat – képviselői 
mandátumot szerzett, dr. Virág Károly 321 szavazat – képviselői mandátumot szerzett, dr. Varga-Balázs Gábor 
103 szavazat – képviselői mandátumot nem szerzett, Szalai Árpád István 233 szavazat – képviselői 
mandátumot nem szerzett, Csapó Gábor 295 szavazat – képviselői mandátumot szerzett, Banga Richárd 252 
szavazat – képviselői mandátumot szerzett, Kuller Imre 85 szavazat – képviselői mandátumot nem szerzett, 
Németh Csaba 150 szavazat – képviselői mandátumot nem szerzett, Szalay Győző József 377 szavazat – 
képviselői mandátumot szerzett, Tóth Róbert Lajos 253 szavazat – képviselői mandátumot szerzett. 
 
A polgármester választás eredményei a következők: 991 fő a választásra jogosult állampolgár, 
szavazóként megjelent választópolgárok száma 565 fő. A szavazólapok megszámlálása után Kunsziget 
Község Helyi Választási Bizottsága a következő eredményt állapította meg a polgármester választásról: 
 
dr. Varga-Balázs Gábor 78 szavazat, Lendvai Ivánné 473 szavazat. 
 
(A Helyi Választási Bizottság eredménymegállapító döntései a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezik.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a Helyi Választási Bizottság tagjainak korrekt munkáját, dr. 
Szigethy Balázs jegyző és a Helyi Választási Iroda munkatársainak helytállását. 
 
Bábics Norbert HVB elnök ezt követően ünnepélyes eskütételre hívja fel a megválasztott képviselőket. 
A jelenlévők közösen eléneklik a Himnuszt. 
 
Banga Richárd képviselő, Csapó Gábor képviselő, Farkas Ferencné képviselő, Szalay Győző 
képviselő, Tóth Róbert képviselő és dr. Virág Károly képviselő a jogszabályban rögzített szöveggel 
leteszik képviselői esküjüket. 
 
Bábics Norbert HVB elnök ünnepélyes eskütételre hívja fel a megválasztott polgármestert. 
 
Lendvai Ivánné polgármester a jogszabályban rögzített szöveggel a képviselő-testület előtt leteszi 
polgármesteri esküjét. 
 
Bábics Norbert HVB elnök megköszöni az eskü letételét. A polgármesternek és a képviselőknek 
eredményekben gazdag munkát kíván. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző felkéri a polgármestert és a képviselőket az esküokmány aláírására. 
 
(Az esküokmányok a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezik.) 
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2.) napirendi pont 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló rendeletének elfogadása az előző év nyarán történt, már az új 
önkormányzati törvény hatályba lépését követően, így az megfelel a hatályos előírásoknak, 
amennyiben a Képviselő-testület szerkezeti változtatásokat nem tervez, úgy jelenlegi módosítása nem 
indokolt. Az SZMSZ 1. függelékében szükséges módosítás, mivel a Képviselő-testület tagjai változtak, 
azonban ez önmagában nem jár a rendelet módosításával. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
207/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kunsziget Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2013. (VII. 29.) rendeletét 
felülvizsgálta, azon módosítani jelenleg nem kíván. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
3.) napirendi pont 
(szóbeli előterjesztés) 
 
A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása, a bizottsági tagok megválasztása 
(Ügyrendi és Jogi Bizottság) 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottságot 
változatlanul 3 képviselő bizottsági taggal működtesse. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének 
Csapó Gábor képviselőt, tagjainak Banga Richárd és Tóth Róbert képviselőket javasolja. 
 
A javasolt képviselők a jelölést elfogadják. A polgármester egyenként bocsátja szavazásra a kérdést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
208/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének Csapó Gábor képviselőt 
megválasztja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai 
Határidő: azonnal 
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A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
209/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjának Banga Richárd képviselőt 
megválasztja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai 
Határidő: azonnal 

 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
210/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjának Tóth Róbert képviselőt 
megválasztja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Alpolgármester választás, az alpolgármester eskütétele 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Szalay Győző képviselőt az alpolgármesteri tisztég betöltésére. 
 
Szalay Győző képviselő elfogadja a jelölést. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a hatályos jogszabályok alapján az alpolgármester 
megválasztása titkos szavazással és minősített többséggel történik. A titkos szavazás lebonyolításáról 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik, amelynek értelmében a szavazást 
az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül. Az alpolgármesteri 
tisztség betöltéséhez az önkormányzati képviselők többségének igen szavazata szükséges. Felkéri az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét, Csapó Gábort a szavazás lebonyolítására. 
 
 
Szalay Győző képviselő érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
211/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szalay Győző képviselőt érintettsége miatt kizárja az 
alpolgármester megválasztására irányuló szavazásból. 

 
Csapó Gábor, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke lebonyolította a titkos szavazást. 
 
(A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
212/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szalay Győző képviselőt társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek megválasztja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Szalay Győző alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Szalay Győző alpolgármestert, hogy az esküt tegye le a 
Képviselő-testület előtt. 
 
Szalay Győző alpolgármester megköszöni a bizalmat, ezt követően a jogszabályban rögzített 
szöveggel a képviselő-testület előtt leteszi alpolgármesteri esküjét. 
 
(Az esküokmány a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát és tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
hogy jelen esetben nincs mérlegelési lehetősége, a főállású polgármester illetményének és 
költségtérítésének mértékét jogszabály határozza meg. 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
213/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lendvai Ivánné polgármestert érintettsége miatt kizárja a 
polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására irányuló szavazásból. 

 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
214/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján 2014. október 12. 
napjától Lendvai Ivánné, főállású polgármester havi bruttó 
illetményét 299.200 Ft, azaz kettőszázkilencvenkilencezer-
kettőszáz forint összegben, havi bruttó költségtérítését 44.880 
Ft, azaz negyvennégyezer-nyolcszáznyolcvan forint összegben 
állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy az illetmény és a költségtérítés 
folyósításáról intézkedjen. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2014. október 31. 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy új törvényi rendelkezés, hogy az alpolgármester 
illetményét és költségtérítését is meg kell határoznia a testületnek. Az eddig kialakult gyakorlat szerint 
az alpolgármester társadalmi megbízatásként látta el ezt a tisztséget, Kunszigeten az alpolgármester 
díjazás nélkül látta el feladatát, ennek ellenére a díjat meg kell állapítania a képviselő-testületnek. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Szalay Győző társadalmi 
megbízatású alpolgármester jelezte, hogy nem kíván tiszteletdíjat felvenni, azonban az önkormányzati 
törvény megfogalmazása értelmében azt minden esetben meg kell állapítani. A Képviselő-testület az 
előterjesztésben foglaltak szerinti mérlegelési jogkörrel rendelkezik. 
 
 
Szalay Győző alpolgármester érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
215/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szalay Győző alpolgármestert érintettsége miatt kizárja az 
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítására irányuló szavazásból. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja tiszteletdíjként és költségtérítésként a jogszabályban 
meghatározott legalacsonyabb összeg megállapítását. 
 
A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
216/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján 2014. október 21. 
napjától Szalay Győző, társadalmi megbízatású alpolgármester 
havi bruttó tiszteletdíját 104.700 Ft, azaz száznégyezer-hétszáz 
forint összegben, havi bruttó költségtérítését 15.705 Ft, azaz 
tizenötezer-hétszázöt forint összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés 
folyósításáról intézkedjen. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2014. október 31. 

 
 
Szalay Győző alpolgármester elmondja, hogy testület feladata mindig is az volt, hogy a falut irányítsa, 
összefogja, fejlődését elősegítse és nem a tiszteletdíjak meghatározásáról szólt a munka eddig sem. 
Szeretné a feladatát ténylegesen társadalmi megbízatásban teljesíteni, munkájáért díjazást nem kér. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy Szalay Győző alpolgármester kérését, miszerint lemond 
tiszteletdíjáról, a Képviselő-testület vegye tudomásul. 
 
A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
217/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi Szalay Győző alpolgármester azon 
nyilatkozatát, miszerint alpolgármesteri tiszteletdíjáról lemond. 
Költségtérítést részére a jogszabályban foglaltak szerint 
megállapított összeg erejéig az alpolgármesteri 
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feladatellátásából kifolyólag felmerülő költségei tekintetében, a 
polgármester jóváhagyása alapján biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
(Az alpolgármester lemondó nyilatkozata a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
 
7.) napirendi pont 
(szóbeli előterjesztés) 
 
A képviselői tiszteletdíjak megállapítása 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület tiszteletdíj nélkül látta el feladatát 
fennállása óta. Jelen esetben döntenie kell a testületnek, hogy a továbbiakban állapít-e meg magának 
tiszteletdíjat. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja a testületnek, hogy a 24 éves hagyományt követve, a 
képviselő-testület ne állapítson meg magának tiszteletdíjat. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
218/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
képviselők részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Amennyiben a feladat ellátásával kapcsolatban a képviselőnek 
költsége merül fel, azt az önkormányzat a hatályos 
jogszabályok alapján téríti meg. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
8.) napirendi pont 
(szóbeli előterjesztés) 
 
A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása, a bizottsági tagok megválasztása 
(Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság; Kulturális Bizottság) 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságot változatlanul 3 képviselő bizottsági taggal működtesse. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnökének Tóth Róbert képviselőt, tagjainak Csapó Gábor és dr. Virág Károly képviselőket 
javasolja. 
 
A javasolt képviselők a jelölést elfogadják. A polgármester egyenként bocsátja szavazásra a kérdést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
219/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének Tóth 
Róbert képviselőt megválasztja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai 
Határidő: azonnal 

 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
220/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának Csapó 
Gábor képviselőt megválasztja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai 
Határidő: azonnal 

 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
221/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának dr. Virág 
Károly képviselőt megválasztja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a Kulturális Bizottságot változatlanul 
3 képviselő bizottsági taggal működtesse. A Kulturális Bizottság elnökének Farkas Ferencné 
képviselőt, tagjainak Tóth Róbert és dr. Virág Károly képviselőket javasolja. 
 
A javasolt képviselők a jelölést elfogadják. A polgármester egyenként bocsátja szavazásra a kérdést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
222/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kulturális Bizottság elnökének Farkas Ferencné képviselőt 
megválasztja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Kulturális Bizottság tagjai 
Határidő: azonnal 

 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
223/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kulturális Bizottság tagjának Tóth Róbert képviselőt 
megválasztja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Kulturális Bizottság tagjai 
Határidő: azonnal 

 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
224/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kulturális Bizottság tagjának dr. Virág Károly képviselőt 
megválasztja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Kulturális Bizottság tagjai 
Határidő: azonnal 

 
 
9.) napirendi pont 
(szóbeli előterjesztés) 
 
A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának felülvizsgálata 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a 2000 fő alatti települések nem tarthatnak fenn külön 
önkormányzati hivatalt. A körjegyzőség jogintézménye megszűnt, így Dunaszeg, Dunaszentpál és 
Kunsziget községek képviselő-testületei közös önkormányzati hivatalt hoztak létre, amely 2013. 
márciusától látja el feladatait. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy nem javasol változást a közös önkormányzati hivatal 
fenntartásával kapcsolatban. 



12/18 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
225/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásában a 
2014-2019 önkormányzati ciklusban változatlanul részt vesz. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
10.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadót az 
előterjesztés ismertetésére. 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
226/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
A polgármesteri program (ciklusprogram) ismertetése 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a 2014-2019 ciklusra vonatkozó polgármesteri programját. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
227/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014-2019 önkormányzati ciklusra vonatkozó polgármesteri 
programot elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
12.) napirendi pont 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Az önkormányzat 2014. évi munkatervének felülvizsgálata 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület az október 30-ra tervezett ülését 
törölje a napirendjéből, mivel annak napirendjei az alakuló ülésen kerülnek megtartásra, illetve 
javasolja a november 27-i ülés november 20-án történő megtartását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
228/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014. évi munkatervét felülvizsgálta és a 2014. október 30-ra 
tervezett képviselő-testületi ülést a munkatervéből törli. A 2014. 
november 27-re tervezett képviselő-testületi ülését 2014. 
november 20-án tartja meg. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés az új Tündérvár Óvoda, 100 adagos főzőkonyha kiegészítő eszközvásárlásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontról történő 
döntés során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése szerint testületi 
döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni, ezért a Kunsziget Község 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (VII. 29.) önkormányzati 
rendelete 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján felkéri a Képviselő-testületet, hogy a név szerinti 
szavazást támogassa. 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a 
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Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
229/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014. október 21-i képviselő-testületi ülésének 13. 
napirendjének a) pontjáról név szerinti szavazást tart. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
230/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
„Kiegészítő konyhai eszközök beszerzése a Kunsziget 
Tündérvár Óvoda részére" tárgyú, a Kbt. 122/A. §-a alapján 
indított közbeszerzési eljárásban: 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
INOX-BÁZIS Kft. (9090 Pannonhalma, Arany J. u. Központi 
major) ajánlatát érvényesnek, az ajánlattevőt a 
szerződéskötésre alkalmasnak nyilvánítja. 
 
1. Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a fenti ajánlattevő tette az egyetlen, ezáltal a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, az 
alábbi ajánlattevőt az alábbi ajánlatával az eljárás nyerteseként 
kihirdeti: 
 
INOX-BÁZIS Kft. (9090 Pannonhalma, Arany J. u. Központi 
major) 
Ajánlati ár: nettó: 3.179.000 Ft, + Áfa, bruttó: 4.037.330 Ft. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a szerződést a fenti ajánlati árral, az ajánlati 
dokumentációban szereplő szerződéses feltételekkel 
megkösse. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2014. november 15. 

 
 
(A név szerinti szavazásról készült szavazási névsor a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
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b) Döntés Kunsziget községért elismerő címek adományozásáról 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja Szalai Béla volt alpolgármester részére Kunsziget községért 
elismerő cím adományozását a közel negyedszázados munkájáért, melyet a képviselő-testület 
tagjaként, alpolgármesterként végzett 1990-2014 között, elismerésül a munkahelyteremtés, az 
infrastruktúrahálózat, az oktatási, egészségügyi, szociális intézményhálózat kialakításáért végzett 
tevékenységéért. 
 
Javasolja Eszes Tibor és Dimény Gábor építészmérnökök részére Kunsziget községért elismerő cím 
adományozását a tervező-építész és örökségvédelmi munkájukért, melyet községünk épített és 
szakrális örökségének megóvása, a kulturális és közművelődési intézmények felújítása, az új 3 
foglalkoztatós Tündérvár Óvoda – 100 adagos főzőkonyha tervezése, építése során végeztek. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
231/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kunsziget községért elismerő címet adományoz Szalai Béla volt 
alpolgármester részére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
232/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kunsziget községért elismerő címet adományoz Eszes Tibor és 
Dimény Gábor építészmérnökök részére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés tenisz oktatás edzői díjának támogatásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Tóth Róbert képviselőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Tóth Róbert képviselő ismerteti az előterjesztés tartalmát 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
233/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kunszigeten a tenisz oktatás edzői díját 469.854 Ft összeggel 
támogatja. A Képviselő-testület a támogatás összegét a 2014. 
évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2014. november 30. 

 
 
d) Döntés a közösségi járműhasználat szabályzatának elkészítéséről 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy az Új Széchenyi Terv - Darányi Ignác Terv 
támogatásával sikerült a településnek egy 9 személyes gépjárművet nyerni. Nem tisztázott, hogy 
hogyan kívánja ezt a képviselő-testület használni, betartva a pályázati feltételeket. Javasolja a 
képviselő-testület számára, hogy november 20-ra az Ügyrendi és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság dolgozzon ki a járműhasználatra vonatkozó javaslatot. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
234/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a Ügyrendi és Jogi Bizottságot, valamint a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságot, hogy dolgozza ki a közösségi 
járműhasználat szabályzatát 2014. november 20-ra. 
 
Felelős: Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai 
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai 
Határidő: 2014. november 20. 

 
 
e) Döntés IKSZT munkatárs munkakör pályázati kiírásáról 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Gőgös Balázs IKSZT 
munkatárs kedvezőbb munkalehetőséget kapott, erre való tekintettel szerződést bontott vele az 
önkormányzat. Bábics Norbert jelenleg egyedül látja el az IKSZT feladatait, ezért kéri, hogy a 
testületet hagyja jóvá a munkakör betöltéséhez a pályázati kiírását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
235/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az IKSZT munkatárs munkakör betöltéséhez 
szükséges pályázat kiírásához. 
Felhatalmazza a polgármestert a munkakör betöltéséhez 
szükséges pályázati kiírás megjelentetésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés a templom előtti tér díszburkolatának elkészítésére érkezett árajánlat elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
236/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
templom előtti tér díszburkolatának elkészítésével megbízza 
Jáger és Társa Kft.-t (9176 Mecsér, Jókai u. 10.) nettó: 
3.585.000 Ft + 967.950 Ft ÁFA, összesen bruttó 4.552.950 Ft 
ajánlati áron. 
A Képviselő-testület a díszburkolat elkészítésének költségét a 
2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
14.) napirendi pont 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben hozott 
polgármesteri döntésekről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a 
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
237/2014. (X. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörben  
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