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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/1-14/2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. június 25-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 
Banga Richárd képviselő 
Csapó Gábor képviselő 
Farkas Ferencné képviselő 
Tóth Róbert képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: dr. Virág Károly képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívott vendégek: 

Puxbaum Katalin, a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Tóthné Szalai Veronika, a Manóvár Családi Napközi vezetője 
Farkas Erzsébet Liza, a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatója 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 4 fő 
jelen van, így határozatképes. Dr. Virág Károly képviselő nem tud részt venni a mai ülésen, Farkas 
Ferencné és Banga Richárd képviselők jelezték, hogy később érkeznek a testületi ülésre. 
Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző alpolgármestert és Tóth Róbert képviselőt. 
A kiküldött napirendi pontokhoz változtatást javaslok, kérem felvenni a döntést igénylő ügyek közé 
az alábbiakat: Döntés a Győri úti sportpályán kültéri játék elhelyezéséről, Döntés a Kunszigeti 
Településfejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás pályázati feltételeiről, Testvérfalui látogatás, 
Döntés a közösségi busz használatára irányuló kérelemről, Döntés önjáró fűnyíró traktor 
vásárlásáról, Döntés a Mosoni-Duna kunszigeti szakaszán megvalósítható turisztikai fejlesztési 
lehetőségekről, Döntés lakásvásárlási támogatásról, Döntés a városi rendőrkapitány 
kinevezésének támogatásáról, Döntés a „napelemes rendszer kiépítése Kunsziget község 

Önkormányzatának intézményein című KEOP-4.10.0/N/14-2014-0457. azonosító számú pályázati 
saját forrás biztosításáról, Döntés rendezvényhez hozzájárulásról. 
 

A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. Javasolja, hogy az alábbi napirendi 
pontokkal egészüljön ki a mai zárt testületi ülés: Döntés települési támogatási kérelmekről. 

 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő, a 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
159/2015. (VI. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2015. június 25-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.) A Manóvár Családi Napközi beszámolója, munkatervének értékelése 
 
3.) A Tündérvár Óvoda beszámolója, munkatervének értékelése 

 
4.) Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 
 
5.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Győri úti sportpályán kültéri játék elhelyezéséről 
b) Döntés a Kunszigeti Településfejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás pályázati 
feltételeiről 
c) Testvérfalui látogatás 
d) Döntés a közösségi busz használatára irányuló kérelemről 
e) Döntés önjáró fűnyíró traktor vásárlásáról 
f) Döntés a Mosoni-Duna kunszigeti szakaszán megvalósítható turisztikai fejlesztési 
lehetőségekről 
g) Döntés lakásvásárlási támogatásról 
h) Döntés a városi rendőrkapitány kinevezésének támogatásáról 
i) Döntés a „napelemes rendszer kiépítése Kunsziget község Önkormányzatának 

intézményein  című KEOP-4.10.0/N/14-2014-0457. azonosító számú pályázati saját 
forrás biztosításáról 
j) Döntés rendezvényhez hozzájárulásról 

 
Zárt ülés: 
 
1.) Döntés települési támogatás iránti kérelmekről 
2.) Tájékoztatás a termáltelkek ügyében a Pannon-Víz Zrt.-vel folytatott tárgyalások 

eredményéről 

 
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. 
 
Farkas Ferencné képviselő megérkezett az ülésre 18 óra 15 perckor. 
 
Banga Richárd képviselő megérkezett az ülésre 18 óra 20 perckor. 
 

 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
160/2015. (VI. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról 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 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
161/2015. (VI. 25.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2015. 
május 28. és 2015. június 25 közötti időszak kiadásainak 
fedezésére 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint TPBFJ 
értékesítéséhez, valamint a befolyt iparűzési adó bevételből 
5.000.000 Ft azaz ötmillió forint TPBJ vásárlásához  
hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
A Manóvár Családi Napközi beszámolója, munkatervének értékelése 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Tóthné Szalai Veronikát, a Manóvár Családi Napközi 
vezetőjét, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Tóthné Szalai Veronika a Manóvár Családi Napközi vezetője ismerteti az előterjesztést. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
162/2015. (VI. 25.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Manóvár Családi Napközi beszámolóját a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Tóthné Szalai Veronika családi napközi vezető 
Határidő: azonnal 
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3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
A Tündérvár Óvoda beszámolója, munkatervének értékelése 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Ferencné óvodavezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. Felkérem továbbá az óvodavezetőt, hogy az óvoda honlapja, illetve a 
tevékenységéről szóló kiadvány legkésőbb 2015. július 31. napjáig készüljön el a gyermeklétszám 
növelése érdekében, amire nagy szükség lenne. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető ismerteti az előterjesztést. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
163/2015. (VI. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérvár Óvoda beszámolóját a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Farkas Ferencné óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 

 
Lendvai Ivánné polgármester: felkérem az intézményvezetőket, Tóthné Szalai Veronikát, Farkas 
Ferencnét és Takács Erzsébet Lizát az előterjesztésük ismertetésére. 
 
Az intézményvezetők megtartják a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos beszámolóikat, tájékoztatják 
a képviselőket a tapasztalatokról. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Köszönöm a beszámolókat, sajnálom, hogy csak most derültek ki a 
problémák. Egyeztetetést kezdeményezek a Rábakész Kft.-vel a felmerült problémák rendezésére. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
164/2015. (VI. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés helyzetéről szóló tájékoztatókat elfogadja. 
Az intézményvezetők által, a tájékoztatókban foglalt problémák 
rendezésére egyeztetést kezdeményez az intézményvezetők 
részvételével a Rábakész Kft.-vel, melynek lefolytatására a 
polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. július 31. 
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5. )napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés a Győri úti sportpályán kültéri játék elhelyezéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Az árajánlat megérkezett, a legtöbb játék 
esetében a homokágyat meg kellene nagyobbítani. 
 
Farkas Ferencné képviselő: Álláspontom szerint a kisebbek számára kell elhelyeznünk a pályán a 
játékot, olyan megfelelő lenne, mint a Manóvár udvarán található mini csővár alagúttal. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
165/2015. (VI. 25.) 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 maximum 
bruttó 620.000 Ft összegben az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése terhére. Felhatalmazza a polgármestert a 
megrendelés lebonyolítására, a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. július 31. 

 
 
b) Döntés a Kunszigeti Településfejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás pályázati 
feltételeiről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. A felhívás megküldéséhez tisztelettel 
kérem az alábbi információkat, az állás betöltésének időpontját és az elvárt iskolai végzettséget. 
 
Csapó Gábor képviselő: Az állás betöltésének időpontját kezelhetjük rugalmasan? 
 
Szalay Győző alpolgármester: A munkakezdés várható időpontja 2015. szeptember 1. 
Legalább középfokú végzettséget javaslok megjelölni a pályázati feltételek között, továbbá 
falufenntartási munkákkal kapcsolatos szakmai képesítés előnyt jelent. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
166/2015. (VI. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Kunszigeti 
Településfejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állásának 
betöltésére pályázatot ír ki, pályázati feltételként határozza 
meg, hogy a pályázónak legalább középfokú végzettséggel kell 
rendelkeznie, illetve előnyt jelent falufenntartási munkákkal 
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kapcsolatos szakmai képesítés. A munkakezdés várható 
határideje 2015. szeptember 1. A pályázati felhívás a helyben 
szokásos módon közzétételre kerül. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Testvérfalui látogatás 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Ismert a testület előtt, hogy 2015. 
augusztus 17-24. között 25 éves jubileumi testvérfalui látogatáson veszünk részt Nyárádgálfalván. 
Javaslatot várok az ajándékra és javaslom, hogy a kiutazó önkormányzati képviselők és 
hozzátartozóinak utazási költségeinek átvállalásáról határozzunk, erre 1.000.000 Ft van 
elkülönítve a költségvetésben. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
167/2015. (VI. 25.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
25 éves jubileumi testvérfalui látogatás alkalmából 
Nyárádgálfalvára utazó önkormányzati képviselők és 
hozzátartozóik utazási költségét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében előirányzott 1.000.000 Ft-ból fedezi. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés a közösségi busz használatára irányuló kérelemről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, dr. Szigethy Balázs jegyző nyújtott be erre 
irányuló kérelmet, a közös önkormányzati hivatal munkatársai vesznek részt egy szakmai úton 
Sopronban június 26-án és június 27-én. Az üzemanyag költséget Kunsziget Község 
Önkormányzata vállalja. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
168/2015. (VI. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal (képviseli: dr. 
Szigethy Balázs jegyző) kérelmére a falubusz használatához 
hozzájárul, azt – üzemanyaggal együtt – biztosítja 2015. 
június 26-27-e között a hivatal köztisztviselői számára 
szervezett szakmai útra. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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e) Döntés önjáró fűnyíró traktor vásárlásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, ismert a testület előtt, hogy a korábbi 
önjáró traktorunk évekkel ezelőtt elromlott, javítása költséges. Most jelentős árengedménnyel 
kaphatók önjáró fűnyíró traktorok. Kérem a testület felhatalmazását a traktor megvásárlására! 
 
Tóth Róbert képviselő: Javaslom a 16 LE-nél nagyobb traktor vásárlását a közterületek nagysága 
miatt. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
169/2015. (VI. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Agroplus Kft. (székhely: 9028 Győr, Serfőződombi dűlő 
1/A.) árajánlatát megtárgyalta, felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy a nagyobb teljesítményű fűnyíró 
traktorról kérjen árajánlatot. 
Felhatalmazza a polgármestert a közterületek 
gondozásához szükséges gépek megrendelésére, 
megvásárlására, legfeljebb bruttó 1.000.000 Ft összegben, 
melyet az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére 
biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 31. 

 
 
f) Döntés a Mosoni-Duna kunszigeti szakaszán megvalósítható turisztikai fejlesztési 
lehetőségekről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Pályázat előkészítésről és ennek 
költségéről van szó. Várom a véleményeket, hozzászólásokat. 
 
Szalay Győző alpolgármester: A kajak-kenu eszközpark beszerzését támogatom, a működtetést 
nem látom biztosítottnak, a kék konténereket sem tudjuk használni. 
 
Tóth Róbert képviselő: Véleményem szerint a konténerek üzembe helyezésére kellene fordítanunk 
a pályázati előkészítés összegét. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A lépcsős kikötő maradjon benn, a pihenők is, a tárolók is, a hajók 
is, az infótábla legyen 1 tábla, így kimaradna az első 2 tétel. 
Az előkészítési költség így kb. 482.000 Ft. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
170/2015. (VI. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt 
vesz a Szigetköz - Felső-Duna-mente Térségfejlesztési Tanács 
„Dunára és mellékfolyóira alapozott, fenntartható turisztikai 
fejlesztések” című projekt előkészítésében. 
A Mosoni-Duna kunszigeti szakaszán, a „kis-fürdőnél” az alábbi 
projekt elemek megvalósulását kéri beépíteni: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzatával, mint gesztor önkormányzattal, illetve a 
Szigetköz - Felső-Duna-mente Térségfejlesztési Tanáccsal 
együttműködési megállapodást kössön a projekt előkészítésére. 
A Képviselő-testület a pályázat előkészítésének teljes költségét, 
valamint a pályázat benyújtásához szükséges önrészt az 
önkormányzat 2015. évi költségvetése, illetve pénzkészlete 
terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos minden dokumentáció aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
g) Döntés lakásvásárlási támogatásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. 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 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
171/2015. (VI. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fiatalok első lakáshoz jutásának, Kunsziget községben történő 
letelepedésének önkormányzati támogatásáról szóló 2/2011. 
(II. 19.) önkormányzati rendelete és az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete 
alapján fiatalok első lakáshoz jutásának, Kunsziget községben 
történő letelepedésének önkormányzati támogatásában 
részesíti 

Jokesz Tibor 

és  
Stróbli Melinda 

9024 Győr, Cuha u. 10. VIII. em. 22. szám alatti lakosokat. 
 
A vissza nem térítendő támogatás összege 700.000 Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzati lakáscélú támogatásról szóló támogatási 
megállapodást a támogatottal megkösse és a kifizetésről 
intézkedjen. 
A határozat indokolását és a jogorvoslat lehetőségéről szóló 
tájékoztatást mellőzte a testület, tekintve, hogy a kérelemnek 
minden tekintetben helyt adott. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés a városi rendőrkapitány kinevezésének támogatásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. 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 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
172/2015. (VI. 25.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért Váczi Attila r. alezredes Győri Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetővé történő kinevezésével. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert jelen határozat Győr-Moson-
Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási 
Szolgálata részére történő megküldésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
i) Döntés a „Napelemes rendszer kiépítése Kunsziget község Önkormányzatának 

intézményein című KEOP-4.10.0/N/14-2014-0457. azonosító számú pályázati saját forrás 
biztosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
173/2015. (VI. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkárság által 2014. 07. 23-án meghirdetett „fotovoltatikus 
rendszerek kialakítása” című, „Napelemes rendszer kiépítése 

Kunsziget község Önkormányzatának intézményein című 
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0457. azonosító számú pályázattal 
kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi: 
1. A pályázat megvalósítási helyszíneinek pontos címe:  

-Kunsziget község önkormányzati hivatala (Kunsziget, 
József A. u. 2.) 
-Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (Kunsziget, Petőfi tér 12.) 
-Tornacsarnok (Kunsziget, József A. u. 2/A.) 
-IKSZT (Kultúrház) (Kunsziget, Kossuth tér 9.) 

2. A pályázat megvalósítási helyszíneinek helyrajzi számai:  
-278 hrsz. 
-277 hrsz. 
-278 hrsz. 
-432/1 hrsz. 

3. A projekt megnevezése: „Napelemes rendszer kiépítése 

Kunsziget község önkormányzatának intézményein 
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-4.10.0/N/14-2014-

0457 
5. A beruházás teljes költsége: 24.281.130 Ft 
6. A beruházás támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége: 22.113.962mFt 
7. Az önkormányzati saját erő összege és forrása: 2.167.168 

Ft, saját forrás 
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 

22.113.962 Ft. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 
2.167.168 Ft önerőt az önkormányzat 2015. évi költségvetése, 
illetve tartaléka terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos minden dokumentáció aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
j) Döntés rendezvényhez hozzájárulásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. 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 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
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