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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/1-1/2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. január 29-én (csütörtök) 18.00 órai kezdettel, 

 a Kunszigeti Kultúrházban (Kunsziget, Kossuth tér 9.) megtartott rendes, nyilvános üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
Lendvai Ivánné polgármester 
Szalay Győző alpolgármester 
Bangha Richárd képviselő 
Csapó Gábor képviselő 
Farkas Ferencné képviselő 
Tóth Róbert képviselő 
dr. Virág Király képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: - 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívott vendégek: 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 
Ámont Henriett igazgatási előadó 
dr. Muli Orsolya igazgatási előadó 
Puxbaum Katalin, a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 6 fő 
jelen van, így határozatképes. Elmondja, hogy Tóth Róbert képviselő egyéb elfoglaltsága miatt később 
fog érkezni a testületi ülésre. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző alpolgármestert és dr. 
Virág Károly képviselőt. Javaslatot tesz a napirendre. Javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokkal 
egészüljön ki a mai nyilvános testületi ülés: „Geskor Kft. kérelme”, „A Kunszigeti Települési Értéktár 
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása”, „Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
belső ellenőrzési stratégiai tervének elfogadása”, „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívása”. Javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokkal egészüljön ki a mai zárt 
testületi ülés: „Termáltelkek helyzete”, „Önkormányzati segély kérelem”. 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a 
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
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jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2015. január 29-i képviselő-testületi ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja: 

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

eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
 
2.) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolójának 

jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, 2015. évi költségvetésének elfogadása 
 
3.) Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 
 
4.) Kunsziget Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 
 
5.) Tündérvár Óvoda innovatív működése 
 
6.) Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működése 
 
7.) Kunszigeti Gyermekellátó Társulás Manóvár Családi Napközi udvari játék beszerzés 
 
8.) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
 
9.) Döntést igénylő ügyek 
 

a) Tájékoztató Kunsziget zöldfelületeinek gondozására érkezett árajánlatról 
b) Lomtalanítás kérése a GYHG-től 
c) Döntés a „Visegrad Fund 2015” pályázati részvételéről 
d) Geskor Kft. kérelme 
e) Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
f) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 
g) Győri Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési stratégiai tervének elfogadása 
h) Nyárádgálfalva testvérfalui látogatás időpontja 

 
Zárt ülés: 
 
1.)  Döntés az IKSZT munkatárs pályázati kiírására érkezett pályázatokról 
2.) Döntés a Kunsziget, Fő út 24. sz. alatti ingatlan (125 hrsz.) vételéről 
3.) Termáltelkek helyzete 
4.) Önkormányzati segély kérelem 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
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 beszámolómat a következőkkel 
egészíteném ki: a munkagép pótkocsija megérkezett, a TSZ udvarán megtalálható. A napelemes 
pályázathoz ma megérkezett a támogatási értesítő, az E-ON-tól a hozzájárulások folyamatosan 
érkeznek. 
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Ismert a Képviselő-testület előtt, hogy a Kunszigetért Közalapítvány valósította meg a templom előtti 
téren és a plébánia épületében a „szakrális, kulturális tematikus tér” elnevezésű beruházást, a 
támogatás nem került 100%-ban átutalásra, melyet a közalapítvány megfellebbezett, ennek 
eredményeként 346.000 Ft kiutalásra kerül. 
A 06/20 hrsz-ú ingatlan – amelyen a tervek szerint a Jövőház kerül felépítésre – belterületté 
nyilvánítása megtörtént, a művelési ágból kivonás költsége 664.000 Ft, amely a beruházás 
megkezdésekor fizetendő. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a 
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
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 6 fő, a 
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és 150.000.000 Ft 
lekötött betét újrakötéséhez, valamint 16.000.000 Ft TPBFJ 
vásárlásához hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4. mellékletét képezi.) 
 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyása, 
pénzmaradvány megállapítása, 2015. évi költségvetésének elfogadása 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a 
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a 
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 
szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadót az 
előterjesztés ismertetésére. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a napirendi 
pontot megtárgyalta. 
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Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Várom a költségvetéssel kapcsolatban a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Szóba került az előző testületi üléseken és ezért javaslom beépíteni a 
költségvetésbe a régi sportöltöző felújítását, amelyet konditeremként kívánunk hasznosítani, erre 
tegyünk át a Jövőház költségvetéséből 20.000.000 Ft-ot, 1.000.000 Ft-ot hagyjunk itt és további 
29.000.000 Ft-ot pedig tegyünk át a bölcsődére vagy ingatlanvásárlásra. 
 
Csapó Gábor képviselő: Az általános tartalékot megemelhetjük? 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Igen, az általános tartalékot meg lehet emelni. A Jövőház 
költségvetésére 50.000.000 Ft egy esetleges pályázati önrész miatt került betervezésre. 
 
Farkas Ferencné képviselő: Ingatlanvásárlásra mennyit különítünk el? 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Ingatlanvásárlásra különítsünk el 29.000.000 Ft-ot, 20.000.000 Ft-ot 
konditerem kialakítására, a Jövőháznál pedig hagyjunk 1.000.000 Ft-ot. A költségvetéssel 
kapcsolatban az a javaslatom, hogy a fenti változtatásokkal küldjük meg tárgyalásra a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságnak. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetét az I. fordulóban 
megtárgyalta és módosítási javaslataival átdolgozásra 
visszaküldi a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak. 
A Képviselő-testület egyúttal felkéri a jegyzőt a költségvetési 
rendelettervezet elkészítésére és a polgármestert annak 
jogszabályi határidőben a képviselő-testület elé történő 
beterjesztésre. 
 
Felelős: Tóth Róbert bizottsági elnök 
 Lendvai Ivánné polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. február 15. 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Tündérvár Óvoda innovatív működése 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Ferencné óvodavezetőt az előterjesztés ismertetésére, 
kéri, hogy ennek során az innovatív fejlesztésre helyezze a hangsúlyt. 
 
19 óra 16 perckor megérkezett Tóth Róbert képviselő az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma a 
továbbiakban 7 fő. 
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Farkas Ferencné képviselő ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Farkas Ferencné képviselő: Az előterjesztésből kiemelném az innovatív fejlesztési lehetőségeket, 
amellyel az óvodai létszám növelését tűztük ki célként, bővítenénk az óvoda ingyenes 
szolgáltatásainak körét és egy óvodai honlap kialakítását is tervezzük, ahol a szülőknek naprakész 
információkkal szolgálhatunk az óvodai eseményekről. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Kérem az Óvodavezető Asszonyt, hogy 2015. február 28. napjáig a 
honlap, illetve a kiadvány tervezetét elkészíteni szíveskedjen! 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérvár Óvoda innovatív működéséről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működése 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Puxbaum Katalint, mint a 
Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy egészítse ki azt. 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető: Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Képviselő-testület! Elkészítettem 
a Nonprofit Kft. pénzügyi beszámolóját, ez a Kft. első működési éve, amikor nem fértünk bele a 
tervezett keretbe, erre a kényszerű szolgáltató váltás miatt került sor. Ez vitte el a költségvetést és a 
tanulók szállítása is többe került a tervezettnél. A pedagógus béreket egy kicsit túlterveztem, de ez 
azért van, mert még mindig mozgásban van a tantestület, nem alakult ki még a végleges létszám. Egy 
pedagógusunk van, aki iskolapszichológusi végzettséget szerez meg a közeljövőben és reményeim 
szerint hatékonyan segít majd gyermekeinknek a nehézségek leküzdésében. A pályázaton elnyert 
laptopok megérkeztek az iskolába. Az a tiszteletteljes kérésem lenne, hogy 3 garnitúra projektort és 
interaktív táblát szeretnénk kérni az önkormányzattól! 
Az elsősök pontos létszámát még nem tudjuk, de elképzelhető, hogy az elsősöknél és a 
negyedikeseknél is csoportbontásban kell tanítani az angol nyelvet. 
Igazgatóasszony, Farkas Liza Erzsébet elkészítette a szakmai beszámolót, amely kiküldésre került. 
Jelen pillanatban 123 gyerek van, nehezen kezelhető gyermekek száma 11, januárban 121 gyermek 
járt az intézménybe. A nyolcadikos gyerekek felvételije sikerült, mindegyikük középiskolába léphet. 
 
Tóth Róbert képviselő: A tegnapi szülői értekezleten volt szerencsém részt venni, köszönik a szülők a 
fenntartói kérdőíveket, a válaszok majd érkeznek. Sajnos a szülőknek nincs viszonyítási alapjuk arról, 
hogy a gyermekük milyen szinten áll egy másik iskola tanulójához képest. 
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dr. Virág Károly képviselő: Ez mindig csak akkor derül ki, amikor a gyermek továbblép egy másik 
iskolába. 
 
Tóth Róbert képviselő: A tantestület foglalkozik azzal, hogy a szülők más iskolába viszik a 
gyermekeiket, illetve ezt hogyan tudják megakadályozni? 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető: A tanári szobában – amennyire én tudom – nem esik róla szó. 
 
Csapó Gábor képviselő: A kompetenciamérések eredményeire közel egy évet kell várni. 
 
Tóth Róbert képviselő: Én a kommunikációt hiányolom szülők és pedagógusok között. 
Olyan kérdésem lenne a farsanggal kapcsolatban, hogy tényleg nem lesz beöltözés az iskolásoknál a 
tanulmányi átlag miatt? 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető: Sajnos nincs egyetértés a szülők és a pedagógusok között, véleményem 
szerint a gyerekeknek 16 óra után kellene a táncot gyakorolni, hogy ne menjen a tanulás rovására. A 
téli időszakban jobban lehet terhelni a gyerekeket, ilyenkor jobban megy a tanulás. 
 
dr. Virág Király képviselő: A mi gyerekeink 16 óra után gyakorolták a táncot, nagyon lelkesen, ebből 
nem volt probléma. 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető: Középutat kell találnunk, nekem meggyőződésem az, hogy a 
táncgyakorlás nem mehet a tanulás javára. A pedagógusoknak kell megtalálniuk a hangot a 
gyerekekkel, hogy tanítás után legyen kedvük a táncot gyakorolni. 
A gyermeklétszámmal kapcsolatban jutott eszembe az, ha a 4. osztályból elveszünk 1-2 főt, és 
lemegy 15 fő alá, akkor csoportbontásban tanítani nagyon sokba kerül. Az első osztály létszámát nem 
tudjuk még, de elképzelhető, hogy ott is csoportbontás lesz. 
 
Tóth Róbert képviselő: Véleményem szerint nagyon jókor jött ez a fenntartói kérdőív. Vidéki 
helyszínekről érdeklődtek az iskola felől? 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető: Nagyon kevesen. Meg kell találnunk a szülőkkel a hangot, ebben még 
fejlődnünk kell. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A Rábakész, Kft. kimutatása szerint 80 fő kér ebédet, tízórait, uzsonnát 
40 fő. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy miért van ez? 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető: 40 fő nem kér tízórait és uzsonnát, ennek utánajárok, meg fogom 
kérdezni az igazgatóasszonyt. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: 36 fő pedagógust (állandó és óraadó tanárt), technikai dolgozót 
foglalkoztatunk a beszámoló szerint, ezért kiváló szolgáltatást kell kapnunk. 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető: A 10 főbe beleértendő a 3 lektor is. 
 
Bangha Richárd képviselő: Érdeklődnék, hogy reklámozzuk-e az iskolát? 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Reklámoztuk széles körben a nyílt napot, a honlapokra is felkerült, 
valamint lesz január 31-én egy kunszigeti különszáma a Kisalföldnek, kihangsúlyozva az oktatási-
nevelési intézményeinket. 
 
Tóth Róbert képviselő: nyilván kellene a promóció az iskolának, gondolok itt Facebook hirdetésre. 
Nekem is az a véleményem, hogy újfajta csatornákat kéne keresnünk, ma már az internet az 
elsődleges információs forrás. 
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dr. Virág Károly képviselő: egy-két olyan videót kellene megosztani, ahol a gyerekek angolul 
énekelnek az évzárón és ez már felkelti a szülők figyelmét, érdeklődését az iskola iránt. 
 
Farkas Ferencné 20 óra 25 perckor halaszthatatlan elfoglaltsága miatt az ülésről távozott, így a 
Képviselő-testület létszáma a továbbiakban 6 fő. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Kunszigeti 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Puxbaum Katalin ügyvezető 
 Farkas Erzsébet igazgató 
 Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás Manóvár Családi Napközi udvari játék beszerzés 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, a telepítésre kerülő játékok ára telepítéssel, 
szállítással, üzembe helyezéssel bruttó 528.320 Ft-ba kerül. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Játszótér 2006. Kft. (székhely: 9162 Bezi, Szabadság út 46.) 
árajánlatát elfogadta, mely alapján a mini vár csőalagúttal, 
zsindelytetővel elnevezésű játékot megrendeli bruttó 528.320 Ft 
összegben az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvétel lebonyolítására, a 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. február 28. 
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8.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
9.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Tájékoztató Kunsziget zöldfelületeinek gondozására érkezett árajánlatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a testület ne döntsön most az 
árajánlatról, a kérelmezővel részletesen egyezteti az árajánlat tartalmát és ezt követően kéri ismét a 
testület döntését. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Jáger János egyéni vállalkozó Kunsziget zöldfelületeinek 
gondozására adott árajánlatával kapcsolatos döntését 
elnapolja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson 
egyeztetést a kérelmezővel az ajánlat tartalmának 
pontosítására vonatkozóan. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: következő rendes képviselő-testületi ülés 
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b) Lomtalanítás kérése a GYHG-től 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (Győr, Orgona u. 10.) 
szolgáltatót kéri, hogy 2015. évtől kezdve minden évben 
településenként biztosítsák a közszolgáltatási szerződés 
keretében a konténeres lomtalanítást külön szállítási díj 
megfizetése nélkül. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatás 
igényléséről a Kft. ügyvezetőjének értesítése által 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. február 28. 

 
 
c) Döntés a „Visegrad Fund 2015” pályázati részvételéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a pályázat tartalmát. A Képviselő-testület felhatalmazását kéri 
a visegrádi négyek pályázatban való részvételére, melynek célja a szomszédos országok közötti 
szorosabb együttműködés elősegítése. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt 
kíván venni a Visegrad Fund 2015 Small Grants és a Visegrad 
Fund 2015 Standard Grants elnevezésű pályázatokban. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
anyag elkészíttetésére, benyújtására és minden, a pályázati 
eljárás során szükségessé váló dokumentum aláírására. 
A Képviselő-testület a pályázat elkészíttetésével kapcsolatos 
költségeket és a pályázati önrészt a 2015. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 
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d) Geskor Kft. kérelme 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a kérelem tartalmát, melyben Sven Gessner ügyvezető kéri az 
önkormányzattól a 12/31 hrsz-ú ingatlanon fennálló visszavásárlási jog törlését, melyre a beépítés 
biztosítására 5 éven belüli visszavásárlási jog került bejegyzésre az Önkormányzat javára. Az épület 
már elkészült, rövidesen használatba is vennék, de ehhez még egy nagy értékű energetikai 
beruházást kell végrehajtani, amihez kedvezményes növekedési hitelt szeretnének igénybe venni. 
Emiatt kérik a visszavásárlási jog törlését, mivel a bank ez esetben nem adná meg a szükséges hitelt, 
mivel a tulajdoni lapon a visszavásárlási jog szerepel. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a 12/31 hrsz-ú ingatlanon fennálló, a Győri Járási 
Hivatal Járási Földhivatala által, Kunsziget Község 
Önkormányzata, mint jogosult javára, 30214/2/2013/2012.12.21 
számon bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, illetve ügyvéd általi 
ellenjegyeztetésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) A Kunszigeti Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A módosítás szükségességét a bizottsági tagok létszámának 
növekedése indokolja, 9 főről 13 főre szeretnék a bizottságot növelni, a hatékonyabb munka 
érdekében. A bizottság tagjai ennek megfelelően Szalai Béla elnök, Szalai Árpád alelnök, Lendvai 
Ivánné, Kunsziget község polgármestere, Winkler Zsolt, Kunszigeti Egyházközség Képviselő-
testületének elnöke, Szalainé Hécz Tünde, Tóth Balázs, Bábics Norbert, Szalai Béláné, Laczkó 
Gergely, Dobrádi Éva, Csapó Gábor, dr. Virág Károly, Szalay Győző. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását a mellékelt tartalommal 
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jóváhagyja, egyúttal a Bizottság tagjainak megválasztja 
Szalainé Hécz Tünde, Tóth Balázs, Bábics Norbert, Szalai 
Béláné, Laczkó Gergely, Dobrádi Éva, Csapó Gábor, dr. Virág 
Károly, Szalay Győző kunszigeti lakosokat. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az észrevétel tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014. október 21-i nyilvános ülésére vonatkozó törvényességi 
észrevételt megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. A 
nyilvános ülésről készült jegyzőkönyv 13. b) napirendre 
vonatkozó részét a Mötv. 52. § (3) bekezdése alapján a zárt 
ülésre vonatkozó szabályok szerint kezeli. 
Felkéri a jegyzőt, hogy döntésükről kormánymegbízott urat 
tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: a felhívásban foglalt határidőben 

 
 
g) Győri Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési stratégiai tervének elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési stratégiai 
tervét a 2015-2018. időszakra a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. február 28. 
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h) Nyárádgálfalva testvérfalui látogatás időpontja 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A meghívót megkaptuk, az időpontról kérdezném a testületi tagokat. Az 
a javaslatom, hogy megkeresem a testvértelepülésünk polgármesterét és egyeztetünk konkrét 
időpontot a látogatásra. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Kiemelkedő fontosságú a látogatás, mert idén ünnepeljük a 25 éves 
évfordulót, ezért jó lenne, ha minél többen részt vennének. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Felmérést javaslok az érintett családoknál az időpont megfelelőségére. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2015. (I. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy megkeresse 
Nyárádgálfalva polgármesterét és az érintett családokat a 2015. 
évben tervezett látogatás időpontjával és az utazók létszámával 
kapcsolatban. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. február 28. 

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Egy rövid tájékoztatást szeretnék adni a közkifolyókkal kapcsolatban, 
ma adtam választ a Pannon-Víz Zrt.-nek ezzel kapcsolatban, eddig átalányt fizettünk, most minden 
közkifolyót mérőórával látnak el, így a fizetendő díj várhatóan csökkeni fog. 
 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 
napirendnek megfelelően Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés megtartását rendeli el a zárt ülés tervezett 4. napirendje 
tekintetében, egyúttal az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés megtartását javasolja a 
zárt ülés tervezett 1-3. napirendjei tekintetében. 
 
A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
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