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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/1-28/2014. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. november 20-án (csütörtök) 18.00 órai kezdettel, 

a Kunszigeti Kultúrházban (Kunsziget, Kossuth tér 9.) megtartott rendes, nyilvános üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
Lendvai Ivánné polgármester 
Szalay Győző alpolgármester 
Banga Richárd képviselő 
Csapó Gábor képviselő 
Farkas Ferencné képviselő 
Tóth Róbert képviselő 
dr. Virág Károly képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: - 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívott vendégek: 
dr. Póda István háziorvos 
Rammné Domján Katalin védőnő 
Bíró Andrásné szociális gondozó 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 fő 
jelen van, így határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző alpolgármestert és 
Farkas Ferencné képviselőt. Javaslatot tesz a napirendre. Javasolja az alábbi napirendi pontok 
felvételét: „Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása” 
„Közösségi busz használati szabályzata” „Döntés IKSZT munkatárs munkakör betöltéséről” „Döntés 
Kunszigetért Közalapítvány részére visszatérítendő támogatásról – „Múlttal a jövőért” LEADER 
térségek közötti együttműködés című pályázat előfinanszírozása” 
 
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: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
238/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2014. november 20-i képviselő-testületi ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja: 
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Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről 

 
2. Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 

 
3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

 
4. A helyi adók mértékének felülvizsgálata 

 
5. Kunsziget Község Önkormányzatának az Oktatási Minisztérium, Győr-Moson-Sopron 

megye Közgyűlése és a Nemzeti Alapítvány, valamint Kunsziget község 
önkormányzatának együttműködésével kísérleti programként bevezetett, főiskolai és 
egyetemi hallgatók számára elnyerhető felsőoktatási szociális ösztöndíj (továbbiakban: 
Program) folyósításának feltételeiről szóló 2/2000. (II. 16.) Ör. számú rendelet hatályon 
kívül helyezése (rendeletalkotás) 

 
6. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. 

keretében támogatandókról 
 

7. A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelettervezet elfogadása (rendeletalkotás) 

 
8. Természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás (rendeletalkotás) 

 
9. Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi 

illetménykiegészítése (rendeletalkotás) 
 

10. A levegő védelméről szóló önkormányzati rendelettervezet megalkotása 
 

11. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata 
 

12. Döntést igénylő ügyek 
 

a.) Önkormányzati karácsonyi támogatás megállapítása 

b.) Fogászati ügyeleti megállapodás 

c.) Hajczi Bt. kérelme 

d.) Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának 

elfogadása 

e.) Közösségi busz használati szabályzata 

f.) Döntés IKSZT munkatárs munkakör betöltéséről 

g.) Döntés Kunszigetért Közalapítvány részére visszatérítendő támogatásról – 
„Múlttal a jövőért” LEADER térségek közötti együttműködés című pályázat 
előfinanszírozása 
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1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről 
 
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 
239/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről és a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetét. 
 
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 
240/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2014. 09. 18. 
- 2014. 11. 20. közötti kiadások fedezésére, 88.500.000 Ft, 
azaz nyolcvannyolcmillió-ötszázezer forint TPBFJ 
értékesítéséhez hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4-5. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Póda István háziorvost a beszámolója megtartására. 
 
dr. Póda István háziorvos beszámol a háziorvosi ellátás működéséről. 
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Csapó Gábor képviselő kérdezi, hogy a háziorvos meglátása szerint a rendelő felszereléséhez 
kapcsolódóan van-e valami igény. 
 
dr. Póda István háziorvos elmondja, hogy nem a felszereléssel van gond, hanem, hogy a OEP alig 
finanszíroz valamit. 
 
Csapó Gábor képviselő elmodja, hogy ő az alapfeladat ellátáshoz szükséges felszerelésre gondolt. 
 
dr. Póda István háziorvos jelzi, hogy az alapfeledat ellátáshoz minden szükséges felszereléssel 
rendelkezik a rendelő. 
 
Csapó Gábor képviselő érdeklődik, hogy a háziorvos javasolja-e valamilyen fontos védőoltás 
önkormányzati támogatását. 
 
dr. Póda István háziorvos elmondja, hogy inkább a szűrővizsgálatok fontosságának hangsúlyozása 
lenne a lényeges a falu lakosai számára. 
 
dr. Virág Károly képviselő véleménye szerint, ha a szűrővizsgálatokat hozzá tudná a testület kötni 
valamilyen rendezvényhez, nagyobb lehetne a lakosok száma akik elvégeztetik magukon a 
vizsgálatokat. 
 
Lendvai Ivánné polgármester kérdezi, hogy ha az önkormányzat megvásárolná a OEP által esetleg 
nem finanszírozott ellátáshoz szükséges kisebb eszközöket, akkor hogyan tudná ezeket a betegek 
gyógyítására hatékonyan felhasználni? 
 
dr. Póda István háziorvos elmondja, hogy eddig is megcsinálták pl. a sebkötözést, ha a beteg 
megvette a speciális kötözőt. Csak magát az ellátást nem finanszíroza a OEP. 
 
Lendvai Ivánné polgármester kéri, hogy a háziorvos gondolja át, hogy mi lenne az az alapfelszerelés, 
ami ezekhez az ellátásokhoz szükséges lenne és az önkormányzat törekszik majd arra, hogy ezt az 
összeget beépítse a költségvetésbe. 
 
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 
241/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
háziorvosi ellátásról szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felkéri dr. Póda István háziorvost, hogy 2014. december 10-ig 
állítsa össze a szükséges alapfelszerelések listáját. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Rammné Domján Katalint a beszámolója megtartására. 
 
Rammné Domján Katalin védőnő beszámol a védőnői szolgálat működéséről. 
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Csapó Gábor képviselő kérdezi, hogy van-e valami tárgyi eszközre szüksége a védőnői szolgálatnak. 
 
Rammné Domján Katalin védőnő elmondja, hogy egy nyomtató sokat segítene a munkájában. 
 
Lendvai Ivánné polgármester kérdezi, hogy milyen szűrővizsgálatokat lehetne elvégezni a védőnői 
tevékenység során. 
 
Rammné Domján Katalin védőnő elmondja, hogy a vércukor mérést hansúlyozná ő is. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a győrladaméri egészségnaphoz hasonlóan számít a 
védőnő segítségére a 2015. tavaszán Kunszigeten megrendezésre kerülő egészségnapon. 
 
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 
242/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
körzeti védőnői ellátásról szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Biró Andrásnét a beszámolója megtartására. 
 
Biró Andrásné szociális gondozó beszámol a házi segítségnyújtás 2014. évi működéséről. 
 
Lendvai Ivánné polgármester kérdezi, hogy van-e valami tárgyi eszközre szüksége a házi 
segítségnyújtásnak. 
 
Bíró Andrásné szociális gondozó elmondja, hogy a védőnőhöz hasonlóan nekik is nyomtatóra lenne 
szükségük, hiszen jelenleg a nyomtatást csak nehézkesen tudják megoldani. 
 
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 
243/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
házi segítségnyújtásról szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja a koncepció elfogadását, hiszen még nem tudhatja a testület 
pontosan mi várható a költségvetési törvénytől. 
 
Tóth Róbert képviselő jelzi, hogy a sportöltöző felújítását nem látja a koncepcióban, kéri, hogy ez majd 
kerüljön bele a költségvetésbe. 
 
Csapó Gábor képviselő jelzi, hogy a Jövőház helyett ő inkább egy kondicionáló terem felépítését 
szerepeltetné a költségvetésben. 
 
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 
244/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi gazdálkodására vonatkozó koncepciót 
a mellékelt tartalommal jóváhagyja. 
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a koncepció alapján az 
önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 
rendelettervezetet elkészítse. Megbízza a polgármestert, hogy 
a koncepció alapján elkészített rendelettervezetet a képviselő-
testület elé terjessze. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
A helyi adók mértékének felülvizsgálata 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadót az előterjesztés 
ismertetésére. 
 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja a helyi iparűzési adó csökkentését 0,1 %-kal. 
 
Szalay Győző alpolgármester nem támogatja az iparűzési adó csökkentését. 
 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó tájékoztatja a testületet, hogy azon kisvállalkozások 
számára, amelyeknek a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg, 
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adómentesség állapítható meg. 
 
Csapó Gábor képviselő támogatja, hogy a kisvállalkozásoknak adómentességet adjon a testület. 
 
Szalay Győző alpolgármester elmondja, hogy a kisvállalkozások részéről olyannyira elhanyagolható 
mértékű iparűzési adó folyik be az összesített adatokhoz képest, ami azt feltételezi, hogy ezen 
vállalkozások egyáltalán nem teljesítenek erejükön felül az iparűzési adó tekintetében, így a 
mentesség véleménye szerint indokolatlan. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 
245/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
adókról szóló 8/2003. (VII. 20.) önkormányzati rendeletében 
meghatározott helyi adók mértékét felülvizsgálta és azokon a 2015. 
évre vonatkozóan nem változtat, új helyi adónem bevezetését 2015. 
január 1-jétől nem tervezi. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának az Oktatási Minisztérium, Győr-Moson-Sopron megye 
Közgyűlése és a Nemzeti Alapítvány, valamint Kunsziget község önkormányzatának 
együttműködésével kísérleti programként bevezetett, főiskolai és egyetemi hallgatók számára 
elnyerhető felsőoktatási szociális ösztöndíj (továbbiakban: Program) folyósításának 
feltételeiről szóló 2/2000. (II. 16.) Ör. számú rendelet hatályon kívül helyezése 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző 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 elfogadta 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az Oktatási Minisztérium, Győr-Moson-Sopron megye Közgyűlése és a Nemzeti Alapítvány, 
valamint Kunsziget község önkormányzatának együttműködésével kísérleti programként 
bevezetett, főiskolai és egyetemi hallgatók számára elnyerhető felsőoktatási szociális ösztöndíj 
(továbbiakban: Program) folyósításának feltételeiről szóló 2/2000. (II. 16.) Ör. számú rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
10/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
A rendeletet Lendvai Ivánné polgármester és dr. Szigethy Balázs jegyző 19 óra 25 perckor kihirdette, 
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amelynek idejére a polgármester 5 perc szünetet rendelt el. A rendelet 19 óra 30 perckor hatályba 
lépett, a Képviselő-testület 19 óra 31 perckor folytatta az ülést. 
 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. keretében 
támogatandókról 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
246/2014. (XI. 20.) határozata 
 
a) Kunsziget Község Önkormányzata a "Bursa Hungarica" 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati felhívásra 
beadott pályázatok közül a határozat mellékletében felsorolt 
pályázókat az alábbi összeggel támogatja 
 
 "A" típusú pályázók 
1. Fazekas Richárd  5.000 Ft/hó 
2. Horváth Barbara  5.000 Ft/hó 
3. Laczkó Gergely János 5.000 Ft/hó 
4. Szűcs Zsuzsanna Mária 5.000 Ft/hó 
5. Biró Márk   4.000 Ft/hó 
6. Gondár Flóra   4.000 Ft/hó 
7. Frank Dániel   4.000 Ft/hó 
8. Frank Noémi   4.000 Ft/hó 
9. Horváth Csaba  4.000 Ft/hó 
10. Horváth Franciska  4.000 Ft/hó 
11. Kovács Fruzsina Andrea 4.000 Ft/hó 
12. Molnár Zsuzsanna  4.000 Ft/hó 
13. Roll Dávid   4.000 Ft/hó 
14. Stoller Anita   4.000 Ft/hó 
15. Stoller Gábor   4.000 Ft/hó 
16. Stróbli Kitti   4.000 Ft/hó 
17. Szabó Virág   4.000 Ft/hó 
18. Szalai Máté   4.000 Ft/hó 
19. Szalai Soma   4.000 Ft/hó 
20. Varga Zsófia   4.000 Ft/hó 
21. Venesz Mónika  4.000 Ft/hó 
22. Venesz Zoltán   4.000 Ft/hó 
23. Volner Gábor   4.000 Ft/hó 
 
 „B” típusú pályázó 
1. Kovács Barbara  4.000 Ft/hó 
2. Novits Zsófia   4.000 Ft/hó 
3. Ramm Krisztián  4.000 Ft/hó 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos értesítési és kifizetési feladatoknak tegyen eleget. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelettervezet elfogadása 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző 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 elfogadta 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
13/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
 
8.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Csapó Gábor képviselő kérdezi, hogy a 8 m3 mennyiség hogyan került meghatározásra. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja, hogy a lakásfenntartási támogatással rendelkezők számát 
vették alapul a mennyiség meghatározásánál. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 
11/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
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9.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi 
illetménykiegészítése 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző 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 elfogadta 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi 
illetménykiegészítéséről szóló 
12/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
 
10.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
 
A levegő védelméről szóló önkormányzati rendelettervezet megalkotása 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Csapó Gábor képviselő véleménye szerint hétvégi időponton ne lehessen tüzet gyújtani, Illetve a 
keddi napon kerti hulladékégetésre kijelölt időpont módosuljon 8-20 óráig. 
 
Szalay Győző alpolgármester egyetért a javaslattal, valamint elmondja, hogy a tűzgyújtásra kijelölt 
helyet is módosítani kellene. Javasolja, hogy kerüljön ki a rendelettervezet szövegéből a lakó- vagy 
üdülőépület megjelölés. 
 
dr. Virág Károly képviselő jelzi, hogy a Petőfi tér környékén valahol rendszeresen műanyagot, illetve 
egyéb szemetet éget valaki. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a rendelet összefoglalásaként a Hírmondóban meg lehet 
jelentetni egy közleményt. 
 
dr Virág Károly képviselő kérdezi, hogy azokkal az emberekkel, akik soha nem teszik ki a kukájukat, 
lehet-e valamit kezdeni. Valahova teszi a szemetét, nyilván mindent eléget. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy megkereséssel él a GYHG irányában és lekéri ezen 
személyek listáját. 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja, hogy a rendelettervezetből kerüljön ki, hogy csak megfelelően 
kialakított tűzgyújtó helyen lehessen tüzet gyújtani, mert megfoghatatlan a kategória. 
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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 
247/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
levegő védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezetének 
szövegét a kért módosításokkal jóváhagyja. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelettervezetet Mecsér, 
Dunaszentpál, Dunaszeg, Győrladamér, Győrzámoly, 
Győrújfalu, Abda és Öttevény települési önkormányzatai 
részére tájékoztatásul, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség részére pedig véleményezésre 
küldje meg, a beérkező javaslatok alapján a rendelettervezetet 
dolgozza át és terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. február 28. 

 
 
11.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi.) 
 
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, valamint javasolja a Tornacsarnok bérleti 
díjának megemelését 5.000 Ft/óra összegre. Elmondja, hogy a környék legalacsonyabb bérleti díja a 
jelenlegi 2.600 Ft/óra. Elmondja, hogy az energetikai felújítással együtt 80 millió forintot költött az 
önkormányzat a Tornacsarnok felújítására. Javasolja, hogy megbízási szerződéssel alkalmazzon az 
önkormányzat egy gondnokot, aki felügyeli, hogy a Tornacsarnokot minden bérlő abban az állapotban 
adja át, ahogyan kivette. 
 
Szalay Győző alpolgármester támogatja egy megbízható gondnok személyének alkalmazását. 
Szerinte 4.000 Ft/óra legyen a Tornacsarnok bérleti díja. 
 
Tóth Róbert képviselő egyetért Szalay Győző alpolgármester javaslatával. 
 
dr. Virág Károly képviselő véleménye szerint kell a Tornacsarnoknak egy házi szabályzat, amit minden 
használóval meg kell ismertetni és alá kell íratni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 
248/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tornacsarnok bérleti díját 4.000 Ft/óra összegben határozza 
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meg. Az önkormányzati tulajdonban lévő egyéb ingatlanok 
bérleti díján nem változtat. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Tornacsarnok felügyeletét ellátó gondnok alkalmazásáról és 
juttatásairól saját hatáskörben döntsön. A kiválasztásra kerülő 
gondnok járandóságát az önkormányzat mindenkori 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
12.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 
 
a)  Önkormányzati karácsonyi támogatás megállapítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a 80. életévüket betöltöttek 
részére vásárolt csomag értékét emelje meg a testület 800 Ft-ra. 
 
Szalay Győző alpolgármester egyetért a javaslattal kiegészítve, hogy a pénzbeli támogatás összegét 
emelje meg a testület 3.000 Ft/fő-re. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
249/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
községben lakó időskorúak részére karácsonyi támogatást 
állapít meg az alábbi mértékben: 
 
- 2014-ben a 70. életévüket betöltöttek részére 3.000 Ft/fő, 
- 2014-ben a 80. életévüket betöltöttek részére 3.000 Ft/fő 
és 800 Ft/fő értékű ajándékcsomag 
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2014. évi költségvetéséből 
biztosítja. 
 
A támogatást a 70. életévüket betöltöttek az önkormányzati 
hivatal házipénztárában vehetik fel 2014. december 31-ig, a 80. 
életévüket betöltöttek részére a képviselők személyesen adják 
át. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 

 
 



13/16 

b) Fogászati ügyeleti megállapodás 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Javasolja, hogy a testület járuljon 
hozzá a határozatlan idejű szerződés megkötéséhez. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
250/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fogászati ügyeleti ellátásra megállapodást kíván kötni az Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr (9026 Győr, Kálóczy 
tér 9-11.; képviseli: Panker Mihály igazgató) szolgáltatóval 2015. 
január 1-től kezdődő határozatlan időtartamra, 3 hónap felmondási 
idő mellett. 
A Képviselő-testület felkéri a szolgáltató képviselőjét a 
megállapodás tervezetének kidolgozására és az önkormányzat 
részére történő megküldésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. A szolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatban felmerült költségeket a mindenkori éves 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Hajczi Bt. kérelme 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. mellékletét képezi.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző 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 meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
251/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Kunsziget 237 hrsz-ú és Kunsziget 507 hrsz-ú ingatlanok 
tulajdonosa és kezelője, a Kunsziget 509 hrsz-ú ingatlanon 
kialakított fedett terasz használatbavételi engedélyéhez a 
közútkezelői hozzájárulást külön feltétel nélkül megadja. 
A közútkezelői hozzájárulás nem mentesít a hatósági 
engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól és polgári jogi 
igényt sem dönt el. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 



14/16 

 
d) Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. 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 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
252/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 
elfogadott Társulási Megállapodás módosítását a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2014. december 10. 

 
 
e) Közösségi busz használati szabályzata 
 
Tóth Róbert képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kéri a napirendi pont 
elnapolását a szabályzat teljes körű előkészíthetősége érdekében. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
253/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Közösségi busz használati szabályzata” napirendi pontot 
elnapolja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés IKSZT munkatárs munkakör betöltéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Javasolja a testület részére, hogy a 
jelölt munkakör betöltésére való alkalmasságának vizsgálata után és a 2015. évi költségvetés 
ismeretében döntsön a munkakör betöltéséről. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
254/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Döntés IKSZT munkatárs munkakör betöltéséről” napirendi 
pontot elnapolja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
g) Döntés Kunszigetért Közalapítvány részére visszatérítendő támogatásról – „Múlttal a 

jövőért” LEADER térségek közötti együttműködés című pályázat előfinanszírozása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. 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 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
255/2014. (XI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
170/2014. (VII. 15.) határozatát akként módosítja, hogy a 
Kunszigetért Közalapítvány részére a „Múlttal a jövőért” - 
LEADER térségek közötti együttműködés című pályázat 
előfinanszírozásához visszatérítendő támogatásként első 
ütemben 1.722.401 Ft-ot átad, mely része a 170/2014. (VII. 15.) 
határozatban foglalt 3.685.000 Ft-nak. 
Az első ütemben folyósított visszatérítendő támogatás 
visszafizetésének határideje 2015. április 31. 
További kifizetés a projekt megvalósításának ütemében 
kérelemre történik. 
A Képviselő-testület a visszatérítendő támogatást 2014. évi 
költségvetése terhére biztosítja, egyúttal felkéri a polgármestert 
az ügylet lebonyolítására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. április 31. 

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy megkereste dr. Varga-Balázs Gábor 
volt háziorvos, miszerint ajánló levelet szeretne kérni tőle, illetve a Képviselő-testülettől. 
 
A Képviselő-testület a volt háziorvos részére kizárólag az alaptevékenység vállalkozóként történő 
ellátásának időtartamát igazoló nyilatkozat kiadását támogatja. 
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