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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/1-23/2015. 
 

Jegyzőkönyv 

 
mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. október 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 
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 
 
Meghívottként jelen van: 
dr. Kossa Judit igazgatási előadó 
Bíró Andrásné házi gondozó 
Nyerges László családgondozó 
dr. Póda István háziorvos 
Rammné Domján Katalin védőnő 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Bemutatja dr. Kossa Judit igazgatási 
előadót, valamint Nyerges László családgondozót. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 fő 
jelen van, így határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Banga Richárd és Tóth Róbert 
képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint 
elsőként kéri tárgyalni a „Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és szociális ellátás 
helyzetéről” napirendi pontot. A napirendi pontok közé felveszi a „Kunsziget községben történő 
letelepedés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” napirendet, továbbá a 
Döntést igénylő ügyek közé felveszi a „Döntés a Védőnői Szolgálat működési engedélyének 
módosításáról”; „Kunsziget, Dózsa utcai járda felújítására érkezett árajánlatok értékelése, döntés a 
kivitelező kiválasztásáról”; „Döntés az Öttevény, 0180/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog 
gyakorlásáról”; „Döntés a Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM szervezetéhez való csatlakozásról”; 
„Döntés Karácsonyi Betlehem készítésére érkezett árajánlatról”; „Döntés a SacraVelo elnevezésű 
szakrális útvonal kialakításához való csatlakozásról”; „Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvara átalakításának tervezéséről”; „Döntés a Képviselő-testület 
2015. évi munkatervének módosításáról, közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről” napirendeket. 

A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, 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 
235/2015. (X. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2015. október 29-i rendes, nyilvános képviselő-testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
3.) Tájékoztató a 2014-2020 évek ma ismert pályázati lehetőségeiről 
4.) Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
5.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Védőnői Szolgálat működési engedélyének módosításáról 
b) Kunsziget, Dózsa utcai járda felújítására érkezett árajánlatok értékelése, döntés a 

kivitelező kiválasztásáról 
c) Döntés az Öttevény, 0180/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról 
d) Döntés a Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM szervezetéhez való csatlakozásról 
e) Döntés Karácsonyi Betlehem készítésére érkezett árajánlatról 
f) Döntés a SacraVelo elnevezésű szakrális útvonal kialakításához való csatlakozásról 
g) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

udvara átalakításának tervezéséről 
h) Döntés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének módosításáról, közmeghallgatás 

időpontjának kitűzéséről 

 
 
Zárt ülés 

 
1.) Döntés IKSZT munkatárs munkaszerződése ügyében 
2.) Tájékoztatás a termáltelkek ügyében folytatott egyeztetések eredményéről 

 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztések a jegyzőkönyv 1-5. mellékletét képezik.) 

 
Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a napirendi pont által érintett meghívott előadókat. 
Javasolja, hogy a beszámolókat Rammné Domján Katalin, a Védőnői Szolgálat vezetője kezdje. 
Felkéri Rammmné Domján Katalin védőnőt a beszámolója megtartására. 
 
Rammné Domján Katalin védőnő beszámol a védőnői ellátás során felmerülő problémákról. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző aggasztónak tartja a beszámoló azon megállapítását, hogy sok 
családban dohányzik a szülő, kérdés, hogy mit lehetne tenni ennek megelőzése vagy elkerülése 
érdekében. 
 
Rammné Domján Katalin védőnő szerint a felvilágosítás az egyetlen eszköz a dohányzók 
számának csökkentésére jelenleg. 
 



3/12 

Nyerges László családgondozó véleménye szerint a felvilágosítás kevés, ez annál már nagyobb 
társadalmi probléma, talán az emelkedő dohányárak kellően riasztóak, ennél fogva csökken a 
dohányzók száma, valamint megfigyelhető az a jelenség is, hogy a mai fiatalok szórakozási 
szokásai megváltoztak és nem a dohányzás az elsődleges eszköz, sajnos más eszközökhöz 
nyúlnak. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja a prevenciós előadásokat. Megköszöni a védőnő munkáját. 
 
A témával 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 
236/2015. (X. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
védőnői ellátásról szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Póda István háziorvost beszámolója megtartására. 
 
Dr. Póda István háziorvos beszámol a háziorvosi ellátás működéséről. Írásos beszámolóját 
kiegészíti azzal a problémafelvetéssel, hogy gyakran előfordul, hogy a nála jelentkező, általa 
súlyosnak ítélt állapotú betegeket a PAMOK Sürgősségi Betegellátó Osztály vizsgálat után nem 
veszi fel, hanem hazaküldi, veszélyeztetve ezzel akár az életüket is. 
 
Csapó Gábor képviselő elmondja, hogy az SBO 24 órával gazdálkodik, amíg a vizsgálatok el kell, 
hogy végezze a betegen, de nincs állandó állománya, amely nehézségeket okoz a működésében. 
 
Nyerges László családgondozó hozzáteszi, hogy tapasztalatai alapján az SBO felveszi ugyan a 
betegeket, de korábban nagyobb számban tette ezt meg, így meglátása szerint is romlott a 
helyzet. 
 
Lendvai Ivánné polgármester meglátása szerint helyben nem lehet változtatni ezen a helyzeten. 
Felveti továbbá, hogy a beszámolóból számára az tűnik ki, hogy a 18 év alattiak és felettiek 
létszámában eltérés mutatkozik Kunsziget lakosságát illetően, várható, hogy a jelenleg nem ide 
bejelentkezett betegek a jövőben átjelentkeznek a helyi háziorvosi ellátásba. Így az ellátandók 
száma valószínűleg emelkedni fog. Aggasztónak tartja továbbá a gerincbetegségek nagy számát, 
főleg az iskoláskorúak körében, szeretné megtudni, hogy mit lehet tenni ennek megelőzése vagy 
kezelése érdekében, torna szervezése segítene-e helyben. 
 
Dr. Póda István háziorvos szakmai álláspontja szerint a gerincbetegségek jelentős része hanyag 
tartásból fakad, előfordul gerincferdülés is. A torna segít, de az úszás talán még hatékonyabb. 
Hozzáteszi az eddigiekhez, hogy szeretné, ha a szűrések száma nagyobb lenne, a betegségek 
megelőzésében ennek igen nagy a szerepe. 
 
Lendvai Ivánné polgármester fontosnak tartja a szűrővizsgálatokat. Megköszöni a háziorvos 
munkáját. 
 
A témával 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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
237/2015. (X. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
háziorvosi ellátásról szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Bíró Andrásné házi gondozót beszámolója megtartására. 
 
Bíró Andrásné házi gondozó beszámol a házi segítségnyújtás működéséről. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a betegségek megelőzésében, valamint a 
családtagok tehermentesítésében, munkavégzésük biztosításában nagy támogatást nyújt a házi 
segítségnyújtás, a gondozás. Köszöni a tevékenységet. 
 
Szalay Győző alpolgármester véleménye szerint a legkeményebb munkát végzik a házi gondozók, 
hiszen télen-nyáron, hóban-fagyban önzetlenül mennek segíteni, szívesen teszik, a maga részéről 
köszöni szépen az elvégzett tevékenységet. 
 
A témával 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 
238/2015. (X. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
házi segítségnyújtásról szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Nyerges László családgondozót beszámolója megtartására. 
 
Nyerges László családgondozó beszámol a családi segítségnyújtás működéséről. 
 
A témával 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 
239/2015. (X. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
családsegítésről szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szabó Zsuzsanna családgondozó 
nem tudott személyesen megjelenni, beszámolóját írásban tette meg, melyet a képviselő-testület 
megismerhetett, kéri annak elfogadását. 
 
A témával 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 
240/2015. (X. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
családsegítésről szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Az 1. napirendi pont előadói, Bíró Andrásné, Rammné Domján Katalin, dr. Póda István és Nyerges 
László 18:57 órakor távoznak az ülésről. 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6-7. 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 előterjesztést. Hozzáteszi, hogy a csapadékvíz 
elvezetése kiemelt részletességgel szerepel a beszámolóban, de teljesen nincs lezárva a téma, 
mert még ajánlatokat vár az önkormányzat, ugyanis a Hidroplan Kft. nagyon magas tervezési és 
becsült beruházási költségigényt jelölt meg, mely aránytalan az utca hosszához képest. Megjegyzi, 
hogy az árkok csapadékvízzel való telítettsége az ott lakók felelőssége is, hiszen a csapadékvíz 
elvezetést saját ingatlanon belül kellene megoldani. 
 
dr. Virág Károly képviselő elmondja, hogy több helyen az árkot is betemetik vagy a fűnyírás után 
oda szórják a zöldhulladékot. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy van erre helyi szabályozás, az ingatlanok és 
közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet alapján ez a tevékenység tilos és akár 
150.000 forinttal büntethető. 
 
A témával 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 
241/2015. (X. 29.) 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 
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Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a pénzügyi beszámolót. A beszámoló keretében megjegyzi, 
hogy a gázfogyasztás rendkívül magas, ezt kontroll alatt kell tartani, körlevelet kíván ez ügyben 
kiküldeni az intézmények vezetői részére. 
 
A témával 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 
242/2015. (X. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja, és a 2015. 09. 
10. és 2015. 10. 27. közötti időszak kiadásainak fedezésére 
14.000.000 Ft, azaz tizennégymillió forint TPBFJ 
értékesítéséhez, valamint a befolyt iparűzési adóból 80.000.000 
Ft azaz nyolcvanmillió forint TPBFJ vásárlásához és a 2015. 
10. 12-én lejárt 80.000.000 Ft betét újrakötéséhez hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Tájékoztató a 2014-2020 évek ma ismert pályázati lehetőségeiről 

 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy október 20-án Lébényben 
előadáson vett részt, ahol az agrár- és vidékfejlesztési támogatások összefoglalása történt meg. 
Kiemeli a vidékfejlesztési lehetőségek közül a településképet meghatározó épületek külső 
felújítását célzó pályázatokat. A pályázati lehetőségek főként az önkormányzati tulajdonban lévő 
épületekre vonatkoznak, javasolja a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Szent Antal kápolna külső felújítására beadni a pályázatot, továbbá elmondja, 
hogy a kápolnánál sürgető lenne a kerítés cseréje is. 
 
Csapó Gábor képviselő elmondja, hogy amennyiben lehetőség nyílik rá, érdemes lenne a temető 
kerítésének felújítására is pályázni. 
 
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 
243/2015. (X. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014-2020 évek ma ismert pályázati lehetőségeiről szóló 
polgármesteri tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 



7/12 

4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 

 
Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület korábbi kérésének megfelelően a 
szabályozandó kérdéskörben új rendelettervezet készült az előzetesen egyeztetett paraméterek 
alapján, ami a képviselők részére megküldésre került. Kéri a véleményeket, hozzászólásokat. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 

 
 
5.) napirendi pont 
Döntést igénylő ügyék 
 
a) Döntés a Védőnői Szolgálat működési engedélyének módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 

 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az előterjesztésről, mely szerint 
idén október hónapig pályázati támogatásból megvalósított védőnői méhnyak-szűrő program 
megszűnt. Amennyiben továbbra is igény van ezen a téren a megelőző szűrővizsgálatra, működési 
engedély módosítása szükséges. A finanszírozás pontos részletei még nem ismertek, a védőnő 
tájékoztató anyagában foglaltak alapján az önkormányzatnak kell majd a citológiai laborral 
szerződést kötnie és a vizsgálatok után az OEP meghatározott összeget fizet az önkormányzat 
számára. Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsön, hogy továbbra is fontos-e a tevékenység. 
Javasolja a működési engedély módosítását. 
 
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 
244/2015. (X. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
javasolja a működési engedély módosítását, a védőnői ellátás 
kiterjesztését a méhnyak-szűrő vizsgálat ellátására is. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
b) Kunsziget, Dózsa utcai járda felújítására érkezett árajánlatok értékelése, döntés a 
kivitelező kiválasztásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a testülettől korábban kapott felhatalmazás alapján a 
Dózsa utca és Hunyadi utca járdáinak helyreállítására, felújítására vonatkozóan az ártárgyalásokat 
lefolytatta. Az újabb ajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlat a STRABAG Általános Építő Kft. 
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részéről érkezett. A testület korábban úgy határozott, hogy a két utca közül a Dózsa utcai járda 
felújítását kívánja elsőként elvégeztetni, tekintettel arra, hogy a Hunyadi utcában a csapadékvíz 
elvezetésének műszaki megoldása befolyással lehet a járda helyreállítására is. A munkálatok 
időpontjáról azonban dönteni szükséges, mivel ha a szerződés megkötésére december 15-ig sor 
kerül, de a munka elvégzését 2016. tavaszára időzíti a testület, akkor a fenti ajánlattevő 500.000 Ft 
árengedményt ad, melyet az előterjesztésben található táblázat tartalmaz. 
 
Farkas Ferencné képviselő szerint az időjárási viszonyok is inkább a tavaszi kezdést indokolják. 
 
Csapó Gábor képviselő a Dózsa utcai járda felújítását mindenképpen javasolja. Megfontolásra 
javasolja, hogy a Dózsa utca mellé a Hunyadi utca helyett egy másik utcát rendeljen a testület a 
jövő évi költségvetés terhére, amíg a Hunyadi utca vízelvezetése megnyugtatóan rendeződik. 
 
Lendvai Ivánné polgármester meglátása szerint bejárás keretében lenne lehetséges újabb 
felújítandó utcát meghatározni, erre most a mai ülésen nem tudunk konkrét döntésre jutni. 
Javasolja elfogadni jelenleg a Dózsa utcai járda 2016. évi felújítását. 
 
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 
245/2015. (X. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget, Dózsa utcai járda felújítására elfogadja a STRABAG 
Általános Építő Kft. (9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/B.) 
árajánlatát bruttó 10.178.886 Ft összegben a 2016. évi 
költségvetése terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlatban közölt műszaki 
tartalommal a vállalkozási szerződés 2015. december 15-ig 
történő aláírására azzal, hogy a munkálatok 2016. március 15. - 
április 30. közötti időszakban kerüljenek elvégzésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. december 15. 

 
 
c) Döntés az Öttevény, 0180/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy dr. Vesztergom Imre ügyvéd 
megkereste az önkormányzatot az Öttevény, 0180/1 helyrajzi számú terület 3792/48552 arányú 
része elővásárlási jogának érvényesítése céljából. Korábban is tárgyalt a képviselő-testület ezen 
ingatlan elővásárlási jogáról és az önkormányzat nem kívánt ezzel élni. Javasolja, hogy az 
önkormányzat ne vásárolja meg az érintett ingatlanrészt. 
 
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 
246/2015. (X. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Öttevény, 0180/1 helyrajzi számú, 21 ha 5304 m2 területű 
ingatlan 3792/48552 arányú részére vonatkozóan az 
elővásárlási jogával nem kíván élni. A Képviselő-testület felkéri 
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a polgármestert, hogy a döntésükről a tulajdonostárs jogi 
képviselőjét értesítse. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. november 15. 

 
 
d) Döntés a Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM szervezetéhez való csatlakozásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 

 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Szigetköz Turizmusáért Egyesület az 
alsó-szigetközi önkormányzatoknak lehetőséget kínál a TDM-ben való tagságra, ennek 
előreláthatólag 120.000 Ft az éves tagsági díja. Törekvéseik szerint az uniós pályázatokban kínál 
a tagoknak részvételi, kiadványokon pedig bemutatkozási lehetőséget. Ez a település fejlesztésére 
teremthet újabb lehetőséget. Győrnek nincs TDM szervezete, így javasolja a csatlakozást. 
 
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 
247/2015. (X. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. január 1-től csatlakozni kíván a Szigetköz Turizmusáért 
Egyesülethez, az éves tagdíj összegét mindenkori 
költségvetése terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert 
a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
e) Döntés Karácsonyi Betlehem készítésére érkezett árajánlatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 

 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy 10 éve készült az a karácsonyi betlehem, melyet 
minden évben elhelyezünk az adventi időszakban. Állaga erősen megromlott és nehezen is 
szállítható. A PicArtShow Kft-től érkezett árajánlat bruttó 450.000 Ft összegben, az általuk készített 
betlehem két ember által szét- és összeszerelhető lenne. 
 
Szalay Győző képviselő mindenképpen vagy az ár csökkentését vagy újabb ajánlat kérését 
javasolja. Az ajánlott ár túl magas. Az ajánlatot adó szakember mellett szól, hogy helyi lakos, 
dolgozott már az önkormányzat számára. Véleménye szerint 250.000 Ft + ÁFA összeg 
elfogadható lenne. 
 
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 
248/2015. (X. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a Karácsonyi Betlehem 
készítésére vonatkozóan további ártárgyalásokat folytasson le az 
ajánlatot adó PicArtShow Kft. (9184 Kunsziget, Zöldmező u. 5.) 
vállalkozással. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
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polgármestert, hogy 250.000 Ft + ÁFA összeg erejéig a 
vállalkozási szerződést megkösse, amely összeget 2015. évi 
költségvetése terhére biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. november 30. 

 
 
f) Döntés a SacraVelo elnevezésű szakrális útvonal kialakításához való csatlakozásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a Területfejlesztési Tanáccsal történtek egyeztetések 
ebben az ügyben, teendőként pihenőhelyek kijelölése és útjelző táblák szükségesek az 
előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
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 
249/2015. (X. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt 
kíván venni a SacraVelo szakrális útvonal létrehozására 
irányuló programban. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
részt vegyen a megvalósítást célzó pályázat előkészítő 
munkájában, hozzájárul a pályázat benyújtásához és a 
megvalósításhoz szükséges önerőt a mindenkori költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
g) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvara 
átalakításának tervezéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester megállapítja, hogy az udvar jelenleg nem a gyerekek megfelelő 
színvonalú szabadban való tartózkodását szolgálja. Felkérte az óvoda udvarának tervezőjét, hogy 
adjon árajánlatot az iskolaudvar átalakítására vonatkozóan. Ma érkezett meg az ajánlat a Kert 
Művek Táj- és Kertépítészeti Tervező Kft. (9011 Győr, Pósa L. u. 11.) képviseletében Hencz Helga 
részéről, amely bruttó 510.000 Ft tervezési költséggel számol. 
 
Csapó Gábor képviselő egyetért a felújítás szükségességével, de sokallja a tervezési költséget. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a tervezői díjra vonatkozóan ő is ártárgyalást 
szeretne kezdeményezni, azonban először abban kellene döntenie a testületnek, hogy egyáltalán 
elkészíttesse-e a terveket, illetve a kivitelezés mikor és milyen formában valósuljon meg. Más 
tervezőtől is kérhető ajánlatot, bár az óvoda udvara kapcsán jó munkát végzett. 
 
Szalay Győző alpolgármester szintén magasnak találja az ajánlatot, ugyanakkor a témával 
mindenképpen foglalkozni kell. A tervet meg kell csináltatni, de mindenképpen egy reálisabb 
tervezési költséget tartalmazó ajánlat lenne szükséges, amihez tisztázni kell az ajánlat pontos 
tartalmát is. 
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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 
250/2015. (X. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarának 
felújításához szükséges tervek elkészíttetése céljából további 
ártárgyalásokat folytasson le az ajánlatot adó Kert Művek Táj- 
és Kertépítészeti Tervező Kft. (9011 Győr, Pósa L. u. 11.) 
képviselőjével, Hencz Helga tervezővel, továbbá pontosítsa az 
ajánlat tárgyát képező műszaki tartalmat. Felhatalmazza 
továbbá a polgármestert, hogy szükség szerint további tervezői 
ajánlatokat szerezzen be. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének módosításáról, közmeghallgatás 
időpontjának kitűzéséről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Lendvai Iváné polgármester kéri, hogy a munkaterv szerint november 26-ra tervezett képviselő-
testületi ülés és a közmeghallgatás egy héttel korábban, november 19-én kerüljön megtartásra. 
 
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 
251/2015. (X.29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének 
módosításához és a 2015. november 26-ra tervezett 
közmeghallgatást, valamint a rendes, nyilvános képviselő-
testületi ülést 2015. november 19-én tartja meg. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy az ülésre tervezett 
napirendek előadóit a változásról értesítse és a 
közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot tájékoztassa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 
napirendnek megfelelően Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés megtartását rendeli 
el a zárt ülés tervezett 1. napirendje tekintetében, egyúttal az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján zárt ülés megtartását javasolja a zárt ülés tervezett 2. napirendje tekintetében. 
 
A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 7  
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