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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/1-3/2016. 
Jegyzőkönyv 

 
mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. január 28-án (csütörtök) 18:00 órai kezdettel, 
a kunszigeti Kultúrházban (Kunsziget, Kossuth tér 9.) megtartott rendes, nyilvános üléséről 

 
 
Jelen vannak: 

Lendvai Ivánné polgármester 
Szalay Győző alpolgármester 
Banga Richárd képviselő 
Csapó Gábor képviselő 
Farkas Ferencné képviselő 
Tóth Róbert képviselő 
dr. Virág Károly képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: - 

 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen van: 

dr. Kossa Judit igazgatási előadó 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 
Tóthné Szalai Veronika, a Manóvár Családi Napközi vezetője 
Farkas Liza Erzsébet, a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI igazgatója 
Puxbaum Katalin, a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 fő 
jelen van, így határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Banga Richárd és Csapó 
Gábor képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok sorrendjének 
megváltoztatására, miszerint elsőként kéri tárgyalni a „Manóvár Családi Napközi működése” 
napirendi pontot, másodikként a „Tündérvár Óvoda innovatív működtetése” napirendi pontot, 
harmadikként pedig a „Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Kunszigeti Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és AMI működése” napirendi pontot. 9. napirendi pontként kéri tárgyalni a 
„TOP pályázatok aktualitásáról szóló beszámoló, prioritások meghatározása” napirendet, majd a 10. 
napirendi pontként tárgyalandó Döntést igénylő ügyek közé felveszi a „Kunsziget Sportegyesület 
támogatási előleg iránti kérelme”, a „Döntés az ebek tartására vonatkozó szabályok megsértése 
esetén való teendőkről” 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: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2016. (I. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2016. január 28-i rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
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Napirendi pontok: 

 
1.) Manóvár Családi Napközi működése 
2.) Tündérvár Óvoda innovatív működtetése 
3.) Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működése 
4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről 

5.) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 

6.) Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 
7.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 
8.) Tájékoztatás az építési engedélyezési eljárás változásairól 
9.) TOP pályázatok aktualitásairól szóló beszámoló, prioritások meghatározása 

10.) Döntést igénylő ügyek 
a) Kunsziget Sportegyesület támogatási előleg iránti kérelme 
b) Döntés az ebek tartására vonatkozó szabályok megsértése esetén való teendőkről 

 Zárt ülés 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
Manóvár Családi Napközi működése 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a meghívott előadókat. Felkéri Tóthné Szalai Veronikát, a 
Manóvár Családi Napközi vezetőjét beszámolója megtartására. 
 
Tóthné Szalai Veronika megtartja beszámolóját. Javasolja továbbá, hogy a 0-3 éves korosztály 
számára is biztosítson az önkormányzat játékos előadásokat meghívott előadók útján, mely az 
érintett korosztály pozitív személyiségformálását is elősegítené. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a családi napközi vezetőjének munkáját, valamint külön 
azt is, hogy maximálisan kihasználja a rendelkezésre álló férőhelyeket. Sajnos előfordul, hogy nem 
tud fogadni a magas létszám miatt néhány gyermeket, de az önkormányzat törekszik a férőhelyek 
bővítésére. A képviselő-testület a mai ülésén napirendi pontként tárgyalja a költségvetés 
tervezetét, keresni fogja a lehetőséget a javasolt program megvalósítására. Konkrét választ a 
költségvetés tárgyalása után tud majd adni. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
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 
9/2016. (I. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Manóvár Családi Napközi működéséről szóló beszámolót a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Megvizsgálja a 
gyermeklétszám bővítésének lehetőségét, valamint áttekinti 
költségvetését a javasolt foglalkozások biztosítása érdekében. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
Tündérvár Óvoda innovatív működtetése 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Ferencné óvodavezetőt beszámolója megtartására. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető megtartja beszámolóját. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni az óvoda vezetőjének munkáját. Kéri, hogy egészítse ki 
beszámolóját úgy, hogy az terjedjen ki az óvoda innovatív működtetésére is. Az átlaglétszámot 
alacsonynak találja, kéri a kiegészítésben kitérni arra is, hogy mit tesz az óvoda a létszám bővítése 
érdekében. Tájékoztatót kér arra, hogy mit tesz az óvoda a helyi iskolával való kapcsolat 
elmélyítéséért. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető: Az óvoda mindent megtesz azért, hogy a Kunszigeti Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát népszerűsítse a gyerekek, valamint a szülők 
körében. Gyakran történnek iskolalátogatások, valamint az iskola nevelői is részt vesznek az 
óvoda életében. Köszöni ezúton is az iskola vezetőjének a jó együttműködést, véleménye szerint a 
két intézmény együttműködése nagyon jó. Az óvoda jó működését bizonyítja az a tény is, hogy 3 
öttevényi, valamint 1 dunaszentpáli gyermek is itt részesül óvodai nevelésben, kunszigeti kötődés 
nélkül, csupán az intézmény jó híre miatt. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja a beszámoló elfogadását az alábbi kiegészítés benyújtása 
mellett: a következő testületi ülésen át kell tekinteni a működés innovatív módját, az óvoda 
működésének hatékonyságát. 
 
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 
10/2016. (I. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérvár Óvoda innovatív működtetéséről szóló beszámolót a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a következő 
testületi ülésen áttekinti annak módját, az óvoda működésének 
hatékonyságát az óvoda vezetője által elkészített kiegészítés 
alapján. 
 
Felelős: Farkas Ferencné óvodavezető 

 Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. február 11. 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. és 4. mellékletét képezi.) 
 
Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működése 

 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja elsőként Farkas Liza Erzsébet iskolaigazgató 
beszámolójának megtartását, majd ezt követően kéri Puxbaum Katalin ügyvezetőt beszámolójának 
megtartására. 
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Farkas Liza Erzsébet iskolaigazgató megtartja beszámolóját. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a beszámolót, valamint az iskola igazgatójának 
munkáját és felkéri Puxbaum Katalin ügyvezetőt, hogy beszámolóját tartsa meg. 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető megtartja beszámolóját. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a munkát, a beszámolót és kéri a képviselő-testületet, 
hogy hozzászólásait tegye meg. Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 
a képviselő-testület az iskola udvarának felújításával költségvetésének tárgyalásakor foglalkozik. 
 
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 
11/2016. (I. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Kunszigeti Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
működéséről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
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 
12/2016. (I. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Kunszigeti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. működéséről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Tóthné Szalai Veronika, Farkas Liza Erzsébet és Puxbaum Katalin 19:22 órakor távozott az ülésről. 

 
 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. és 6. 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 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2016. (I. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 
polgármesteri döntésekről szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a pénzügyi beszámolót. 
 
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 
14/2016. (I. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. A 2015. 12. 11-
én lejárt lekötött betétek összesen 80.000.000 Ft értékben 
történő újrakötéséhez és a befolyt iparűzési adó feltöltés és 
KEOP támogatás összegéből 21.000.000 Ft azaz, 
huszonegymillió forint összegű TBFJ vásárlásához, valamint a 
2015. 12. 10. - 2016. 01. 28. közötti időszakban felmerült 
kiadások fedezésére 3.500.000 Ft TBFJ értékesítéséhez 
hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. és 8. mellékletét képezi.) 
 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy a beszámolót ismertesse. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a beszámolót. 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 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2016. (I. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
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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 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2016. (I. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy a beszámolót ismertesse. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a beszámolót. 
 
Szalay Győző alpolgármester megköszöni a jegyző és a Hivatal munkáját, felhívja a figyelmet egy 
évszámbeli tévedésre, egyúttal javasolja elfogadni a beszámolót. 
 
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 
17/2016. (I. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 
szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző  
Határidő: azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a Bizottságnak a mai napon 17:30 órakor megtartott ülésén hozott döntését a 
költségvetéssel kapcsolatosan. 
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Tóth Róbert képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a 
Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetését és további tárgyalásra javasolja azt. 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadót, hogy az 
előterjesztésben foglaltakat ismertesse. 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a költségvetés ismertetését és kéri a képviselő-
testületet, hogy hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg. 
 
Csapó Gábor képviselő javasolja az adócsökkentés és az orvosi szűrővizsgálatokon való részvétel 
összekapcsolását. Javasolja, hogy annak, aki az orvosi szűrővizsgálaton részt vesz, engedje el az 
önkormányzat a helyi adók második félévi összegét. Visszautal a 2015. évi egészségügyi helyzetet 
elemző beszámolókra, melyek hangsúlyozták a szűrővizsgálatok fontosságát. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a hozzászólást. A költségvetéssel kapcsolatban az a 
javaslata, hogy azt a fenti, valamint az 1. napirendi pont előterjesztésében javasolt változtatási 
javaslattal küldje meg a képviselő-testület újratárgyalásra a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságnak. 
 
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 
18/2016. (I. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetés-tervezetét az I. fordulóban 
megtárgyalta és módosítási javaslatával 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 
terjesztésre. 
 
Felelős: Tóth Róbert bizottsági elnök 

 Lendvai Ivánné polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. február 15. 

 
 
8.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Tájékoztatás az építési engedélyezési eljárás változásairól 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztésben foglaltakat. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a beszámolót. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2016. (I. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
építési engedélyezési eljárás változásairól szóló beszámolót a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
9.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
TOP pályázatok aktualitásairól szóló beszámoló, prioritások meghatározása 

 
Lendvai Ivánné polgármester vetített képes előadás keretében ismerteti az előterjesztésben 
foglaltakat. Elmondja továbbá, hogy 2016. január 21-én dr. Nagy István országgyűlési képviselő, 
FM államtitkár tájékoztatóján vett részt a témával kapcsolatosan. Államtitkár úr kérése, hogy a 
települések határozzák meg a fejlesztési prioritásokat. A Képviselő-testület 2015 őszén 
meghatározta a település fejlődését biztosító prioritásokat, kéri, hogy azt a képviselő-testület 
erősítse meg: 
- a foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével (Tündérkert Bölcsőde építése) 
- önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és AMI energetikai felújítása, környezetének rendezése) 
- ipari parkok, iparterületek fejlesztése 
A prioritásokról dr. Nagy István államtitkárt tájékoztatta. 
A tájékoztatón Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke is jelen volt, aki 
tájékoztatta a polgármestereket, hogy a pályázatok előkészítését, a projektmenedzseri feladatok 
ellátását a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat végzi. Ez a pályázat benyújtásakor nem 
több mint A4 lap terjedelmű projektötlet, kérelem. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja továbbá, hogy a TOP-1.4.1. jelű pályázati felhívás több 
mellékletet, megvalósítási tanulmány elkészítését és benyújtását írja elő. 
A képviselő-testület a pályázat 2016. március 21-én történő beadhatósága és az alapos 
előkészítés érdekében egyeztetéseket folytatott az ARRABONA EGTC-vel. 
 
Szalay Győző alpolgármester véleménye szerint több információt kellene szerezni a megyei 
önkormányzat hatásköréről a pályázatot illetően, személyes megbeszélést is jó lenne 
kezdeményezni, hiszen az érdek az, hogy a pályázat időben elkészüljön és benyújtásra kerüljön. 
 
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 
20/2016. (I. 28.) határozata 
 

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati 
prioritásai között az alábbi sorrendet határozza meg: 
1. A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével (TOP-1.4.1.) 

2. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
(TOP-3.2.1.) 

3. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (TOP-1.1.1.) 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázatok előkészítéséhez és elkészítéséhez szükséges 
intézkedések megtételére, a szükséges egyeztetések 
lebonyolítására, iratok, dokumentációk aláírására. A pályázatok 
benyújtásához szükséges költségeket az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése terhére biztosítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a TOP pályázatok elkészítését és 
beadási feltételeit, valamint a projektmenedzseri feladatokat 
illetően egyeztessen a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzat elnökével és főjegyzőjével, továbbá 
felhatalmazza az együttműködési megállapodások aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
10.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Kunsziget Sportegyesület támogatási előleg iránti kérelme 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a Kunsziget Sportegyesülettől 2016. január 22-én érkezett 
kérelmet. 
 
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 
21/2016. (I. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget Sportegyesület kérelmére 1.500.000 Ft támogatási 
előleget nyújt a civil szervezetek által pályázható 2016. évi 
támogatás terhére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. február 29. 

 
 
b) Döntés az ebek tartására vonatkozó szabályok megsértése esetén való teendőkről 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Virág Károly képviselőt, hogy szóbeli előterjesztését tegye 
meg. 
 
dr. Virág Károly képviselő elmondja, hogy a faluban élők közül sokan nem tartják be azt a 
kötelezettségüket, hogy kutyáikat biztonságosan, a kerítésen belül tartsák, ezzel sok lakost és sok 
kerítésen belül lévő ebet irritálva. A helyzet sokszor komoly balesetveszélyes helyzetet is okoz. 
Javasolja, hogy hívják fel írásban a lakosok figyelmét ebtartási kötelezettségeikre és amennyiben 
ez sem vezet eredményre, akkor további lépések szükségesek. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy több alkalommal, több fórumon 
került sor eddig az ebtartási szabályokról szóló tájékoztatásra. Javasolja, hogy amennyiben a 
képviselőknek egyedi esetekről van tudomása, akkor azokról tájékoztassák és megteszi a 
szükséges hatósági intézkedéseket. 
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