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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/1-17/2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. július 30-án (csütörtökön) 18.00 órai kezdettel, 

 a Kunszigeti Kultúrházban (Kunsziget, Kossuth tér 9.) megtartott rendes, nyilvános üléséről 
 
 
Jelen vannak: 

Lendvai Ivánné polgármester 
Szalay Győző alpolgármester 
Csapó Gábor képviselő 
Farkas Ferencné képviselő 
dr. Virág Károly képviselő 
 
Igazoltan távol maradt:  
Banga Richárd képviselő 
Tóth Róbert képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívott vendégek: 
Puxbaum Katalin, a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Farkas Liza Erzsébet, a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatója 
dr. Muli Orsolya igazgatási előadó 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 5 fő 
jelen van, így határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző alpolgármestert 
és dr. Virág Károly képviselőt. A kiküldött napirendi pontokhoz változtatást javaslok, kérem felvenni 
a döntést igénylő ügyek közé az alábbiakat: Döntés az intézményi és személyi térítési díjakról 
szóló rendelet módosításáról; Döntés a Fő u. 24. sz. alatti ingatlan beépíthetőségéről; Döntés első 
lakáshoz jutási támogatási kérelmekről; Tájékoztatás a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal törvényességi észrevételéről; Döntés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. 

 
Javaslom, hogy a meghívó szerinti 2. napirendi pontot utolsó napirendként tárgyaljuk. 
A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
186/2015. (VII. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2015. július 30-i képviselő-testületi ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja: 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

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

fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről. 

2.) Döntést igénylő ügyek 
a) Döntés az intézményi és személyi térítési díjakról szóló rendelet módosításáról 
b) Döntés a Fő u. 24. sz. alatti ingatlan beépíthetőségéről 
c) Döntés első lakáshoz jutási támogatási kérelmekről 
d) Tájékoztatás a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi 
észrevételéről 
e) Döntés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

3.) Döntés a kunszigeti iskolások iskolakezdési támogatásáról 
4.) A 2015-2016-ös tanév megkezdésének tárgyi és személyi feltételrendszere a 

Tündérvár Óvodában és a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában 

 
Zárt ülés 

 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát.  
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
187/2015. (VII. 30.) 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 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
188/2015. (VII. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja, és a 2015.06.25. 
és 2015.07.29. közötti időszak kiadásainak fedezésére 
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66.100.000 Ft, azaz hatvanhatmillió-egyszázezer forint TPBFJ 
értékesítéséhez, valamint a vis major támogatásból 24.000.000 
Ft, azaz huszonnégymillió forint TPBFJ vásárlásához 
hozzájárul. 

 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés az intézményi és személyi térítési díjakról szóló rendelet módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai 
gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény 
hatálya a bölcsődei étkezésre is kiterjed, de nem vonatkozik a családi napközikre. 
A Manóvár Családi Napközi ellátása szinte egyezik a bölcsődei ellátással, ezért kérem a 
Képviselő-testületet, fontolja meg a családi napköziben ellátott gyermekek étkezésének 
ingyenességét, a fenti törvény útmutatásait alkalmazva. Számításunk az eddig ismert adatok 
alapján 210.000 Ft, ez lenne az a plusz összeg 2015. december 31-ig, amivel ingyenessé 
tehetnénk a gyermekek étkezését a törvényben szabályozott feltételekkel, amely alapján – többek 
között – az a gyermek étkezhet ingyenesen, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a 89.408 Ft összeget. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Ha jól értem, nem tudjuk pontosan, hogy mennyit és mit fog 
támogatni az állam a gyermekek ingyenes étkeztetésével kapcsolatban? 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Így van, a 2015. szeptember 1-én hatályba lépő törvény nem 
rendelkezik arról, hogy a költségvetési támogatás a rezsire is kiterjed-e. A kormányzati ígéretek 
szerint az ingyenes étkeztetés költségei nem az önkormányzatokat terhelik majd. A családi 
napközi esetében azonban nem lehet forrással számolni, mivel a jogszabály alapján nem tartozik 
bele az érintett intézményi körbe. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Támogatom az előterjesztést. 

 
Lendvai Ivánné polgármester: A fentiek alapján kérem, hogy szavazzunk az intézményi és 
személyi térítési díjakról szóló 4/2014. (III. 18.) rendelet módosításáról! 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az intézményi és személyi térítési díjakról szóló 4/2014. (III. 18.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló 
7/2015. (VIII. 4.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
 
b) Döntés a Fő u. 24. sz. alatti ingatlan beépíthetőségéről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
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Szalay Győző alpolgármester: Ez a mobil építmény nem lesz elegendő a gépeink számára. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: További egyeztetéseket javaslok a beépíthetőséggel kapcsolatban. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
189/2015. (VII. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
9184 Kunsziget, Fő u. 24. szám alatti ingatlan 
beépíthetőségéről készült vázrajzot megismerte, felhatalmazza 
Lendvai Ivánné polgármestert és Szalay Győző 
alpolgármestert, hogy az ingatlan beépíthetőségével 
kapcsolatban további egyeztetéseket folyatassanak. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. október 31. 

 
 
c) Döntés első lakáshoz jutási támogatási kérelmekről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6-7. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az igazgatási előadót, hogy ismertesse az előterjesztéseket. 
 
dr. Muli Orsolya igazgatási előadó ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
190/2015. (VII. 30.) 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 

Strobli Zsuzsanna 
9184 Kunsziget, Ifjúság u. 27. szám alatti lakost 

és 
Konczos Ákos 

9300 Csorna, Soproni út 8/B. lakost. 
 
A vissza nem térítendő támogatás összege 700.000 Ft. 
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzati lakáscélú 
támogatásról szóló támogatási megállapodást a támogatottal 
megkösse. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. E határozattal 
szemben a kézbesítéstől számított 30 napon belül – 
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jogszabálysértésre való hivatkozással – felülvizsgálati 
kérelemmel lehet élni a Győri Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságnál. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 1. 

 
 
dr. Muli Orsolya igazgatási előadó ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
191/2015. (VII. 30.) 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 

Balázs Zsolt 

9316 Rábaszentandrás, Rákóczi u. 18. sz. alatti lakost 
és  

Balázs-Vermes Katalin 

9153 Öttevény, Fő u. 124..szám alatti lakost. 
 
A vissza nem térítendő támogatás összege 700.000 Ft. 
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzati lakáscélú 
támogatásról szóló támogatási megállapodást a támogatottal 
megkösse. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. E határozattal 
szemben a kézbesítéstől számított 30 napon belül – 
jogszabálysértésre való hivatkozással – felülvizsgálati 
kérelemmel lehet élni a Győri Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságnál. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 1. 

 
 
d) Tájékoztatás a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Megküldésre került a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a polgármesteri illetmény eltérítésével 
kapcsolatban, ez lényegében ugyanaz, mint ami korábban tájékoztatásként került kiküldésre, erre 
azonban a Képviselő-testületnek határidőben válaszolni kell. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Érintettségem okán kérem kizárásomat a döntéshozatalból. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
192/2015. (VII. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lendvai Ivánné polgármestert érintettsége miatt kizárja a 
polgármester illetményével kapcsolatos döntéshozatalból. 

 
Szalay Győző alpolgármester: Továbbra sem értünk egyet a Kormányhivatal által tolmácsolt 
minisztériumi állásponttal. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 4 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
193/2015. (VII. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
korábbi, a jelenleg is hatályos jogszabályon alapuló döntését 
megerősíti és Lendvai Ivánné polgármester illetményét és 
költségtérítését a 29/2015. (II. 12.) önkormányzati 
határozatában megállapított mérték szerint változatlanul hagyja. 
Indokolásképpen megállapítja, hogy nem ért egyet a 
Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglalt állásponttal, 
tekintettel arra, hogy amennyiben a jogalkotónak nem állt 
szándékában a vitatott jogszabályi rendelkezést a polgármester 
illetménye esetében alkalmazhatóvá tenni, abban az esetben a 
felmerült jogvita megelőzhető, illetve a későbbiekben lezárható 
lett volna azzal, hogy eleve nem vonatkoztatja az érintett 
jogszabályi rendelkezést a polgármesterre vagy ezt a 
későbbiekben hatályon kívül helyezi. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. augusztus 31. 

 
 
e) Döntés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A helyi népszavazásra vonatkozó, eddig 
több központi- és helyi jogszabályból kiolvasható joganyagot 2014. október 1-jétől egységesen új 
központi jogszabály (az új Nsztv.) tartalmazza, mely megkönnyíti a jogalkalmazást. Az új Nsztv. 
szabályait – a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának 
(arányának) meghatározása tárgyában – az új önkormányzati rendelet egészíti ki. Az új Nsztv. 92. 
§-a alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben 
határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. Az 
új felhatalmazás egyben rendeletalkotási kötelezettséget is ró a képviselő-testületre. A 34. § (1) 
bekezdés c) pontja értelmében helyi népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati 
rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz 
százalékánál és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. Az új Nsztv. 33. §-
ában rögzítettek szerint a képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni abban a 
kérdésben, amelyben törvény vagy önkormányzati rendelet helyi népszavazás megtartását írja elő. 
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Lendvai Ivánné polgármester: A választópolgárok számánál 25%-ot javaslok meghatározni. Kérem 
szavazzunk a rendelet elfogadásáról! 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
8/2015. (VIII. 4.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a kunszigeti iskolások iskolakezdési támogatásáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Javasolja a korábbi évekhez 
hasonlóan 5.000 Ft/fő támogatás megítélését. Kéri a testületet, hogy fontolja meg azt, hogy a nem 
kunszigeti lakóhellyel rendelkezőket is támogassuk 5.000 forinttal. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
194/2015. (VII. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kunszigeti lakóhelyű tanulókat, illetve hallgatókat – a családjuk 
jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül – 2015. évi 
költségvetése terhére az alábbiakban meghatározott összegű 
egyszeri beiskolázási támogatásban részesíti: 
 
a) kunszigeti általános iskola tanulói, akik kunszigeti lakóhellyel 
rendelkeznek: 

5.000 Ft/fő 

b) középiskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevő 
tanulók, akik kunszigeti lakóhellyel rendelkeznek: 

5.000 Ft/fő 

c) felsőoktatási intézmény nappali rendszerű képzésében részt 
vevő hallgatók, akik kunszigeti lakóhellyel rendelkeznek: 

5.000.-Ft/fő 

Megbízza a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse, illetve 
a jegyzőt, hogy az önkormányzat házipénztárából a kifizetést 
megszervezze. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
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Csapó Gábor képviselő 19 óra 30 perckor távozott a testületi ülésről. Puxbaum Katalin ügyvezető 
és Farkas Liza Erzsébet igazgató 19 óra 30 perckor megérkezett a testületi ülésre. 

 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12-13. mellékletét képezi.) 
 
A 2015-2016-ös tanév megkezdésének tárgyi és személyi feltételrendszere a Tündérvár 
Óvodában és a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Liza Erzsébetet, a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját az előterjesztés ismertetésére. 
 
Farkas Liza Erzsébet igazgató ismerteti az előterjesztés tartalmát. Annyival egészíteném ki, hogy a 
pedagóguslétszám 15 fő, ebből 14 fő teljes munkaidős pedagógus, 1 fő részmunkaidős 
pedagógus. A kézműves terembe szeretnénk kérni egy mosogatót, ami megkönnyítené a 
foglalkozásokat. Az internet erősségének növelése szükségessé vált, bővíteni kell a szolgáltatási 
csomagot. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő, 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
195/2015. (VII. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 2015/2016-ös tanéve megkezdésének tárgyi 
és személyi feltételrendszeréről szóló beszámolóját a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja, továbbá a javasolt beszerzéseket 
támogatja maximum 1.300.000 Ft összegben az önkormányzat 
2015. évi költségvetése terhére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Farkas Liza Erzsébet igazgató 
 Puxbaum Katalin ügyvezető 
Határidő: azonnal 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Ferencné óvodavezetőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető ismerteti az előterjesztést. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő, 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
196/2015. (VII. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérvár Óvoda 2015/2016-ös tanéve megkezdésének tárgyi 
és személyi feltételrendszeréről szóló beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Farkas Ferencné óvodavezető 
Határidő: azonnal 
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