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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/1-16/2016. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. augusztus 16-án (kedd) 18:00 órai kezdettel, 

a kunszigeti kultúrházban (Kunsziget, Kossuth tér 9.) megtartott rendkívüli, 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 részt vett az ülésen: - 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 fő 
jelen van, így határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző alpolgármestert 
és Farkas Ferencné képviselőt. 
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok kiegészítésére, miszerint kéri felvenni a 
„Döntés a községgazdálkodási telephely kivitelezésével kapcsolatban”, „Döntés a Kunszigeti Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvari járdájának térkövezéséről”, 

„Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatására kiírt pályázaton 
való részvételről”, „Döntés közműfejlesztési hozzájárulás összegének meghatározásáról”, „Döntés 
a Képviselő-testület munkatervének módosításáról” napirendeket. 
 
 
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 
228/2016. (VIII. 16.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2016. augusztus 16-i rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
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Napirendi pontok: 

 
1. Döntés a községgazdálkodási telephely kivitelezésével kapcsolatban 
2. Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

udvari járdájának térkövezéséről 
3. Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatására kiírt 

pályázaton való részvételről 
4. Döntés közműfejlesztési hozzájárulás összegének meghatározásáról 
5. Döntés a Képviselő-testület munkatervének módosításáról 
6. Döntés a Kunsziget termálfalu területén található ingatlanokkal kapcsolatban 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester megállapítja, hogy a 6. napirendi pontként tárgyalni kívánt „Döntés a 
Kunsziget termálfalu területén található ingatlanokkal kapcsolatban” az önkormányzat vagyonával 
való rendelkezésének tárgykörét érinti, így javasolja zárt ülés tartását. 
 
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 
229/2016. (VIII. 16.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában 
meghatározottakra figyelemmel zárt ülést tart az 6. napirendi 
pont tekintetében. 

 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-3. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a községgazdálkodási telephely kivitelezésével kapcsolatban 

 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kunsziget, Fő út 24. szám 
alatti, 125/2 helyrajzi számú ingatlanra tervezett községgazdálkodási telep jogerős építési 
engedéllyel rendelkezik. Az építési engedély kiadása és az ingatlan-nyilvántartási eljárás 
ugyanakkor a tervezettnél jobban elhúzódott egy épületfeltüntetési probléma miatt, így a 
közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, 
miszerint kéri a vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását, továbbá 
alvállalkozók bevonásának lehetőségét. Helyes Péter közbeszerzési szakértő a kérelmet 
megvizsgálta és javaslatot tett a vállalkozási szerződés módosítására. 
 
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 
230/2016. (VIII. 16.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a Kunsziget, Fő út 24. szám alatti, 125/2 helyrajzi 
számú ingatlanra tervezett községgazdálkodási telep 
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tekintetében lefolytatott „Kunsziget községgazdálkodási telep 
építése I.” megnevezésű közbeszerzési eljárást követően az 
Energiagépész Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 
előterjesztés szerinti (munka elvégzésének határideje, 
alvállalkozók bevonása) módosításával és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 26. 

 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a munkaterület átadására a 
kivitelező részére 2016. augusztus 30-ig sor kerül, így mielőbb szükségessé válik az áramellátás 
biztosítása. Ismerteti az ehhez kapcsolódó árajánlat 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: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
231/2016. (VIII. 16.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a ”FE-BO-VILL” Bt. (9081 Győrújbarát, Veres Péter 
utca 164.; képviseli: Bocska Józsefné üzletvezetésre jogosult 
tag) árajánlatát a Kunsziget, Fő út 24. szám alatti, 125/2 
helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátására, 
háromfázisú fogyasztásmérő elhelyezésére vonatkozóan a 
mellékelt tartalommal, 115.026 Ft + ÁFA összegben, amelyet 
az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 30. 

 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a kivitelezés megkezdésével szükségessé válik az 
építőanyagok őrzése és az építési terület megfigyelése, amit a rendőrség által felügyelt térfigyelő 
kamerarendszer bővítésével kíván megvalósítani. Ismerteti az erre vonatkozó árajánlat 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: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
232/2016. (VIII. 16.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a PATENT Biztonságtechnika Kft. (9024 Győr, Mécs 
L. u. 7.; képviseli: Milkovics László ügyvezető) árajánlatát a 
vezeték nélküli IP térfigyelő kamerarendszer bővítésére, a 
Kunsziget, Fő út 24. szám alatti, 125/2 helyrajzi számú ingatlan 
biztosítása érdekében a mellékelt tartalommal, 316.000 Ft + 
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ÁFA összegben, amelyet az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 30. 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
udvari járdájának térkövezéséről 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az árajánlat tartalmát. 
 
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 
233/2016. (VIII. 16.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Energiagépész Kft. (9153 Öttevény, Fő út 53.; 
képviseli: Jagadics József ügyvezető) árajánlatát a Kunszigeti 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola (9184 Kunsziget, Petőfi tér 12.) udvari járdájának 
térkövezésére a mellékelt tartalommal, 1.063.000 Ft + ÁFA 
összegben, amelyet az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
terhére biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. október 31. 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatására kiírt 
pályázaton való részvételről 

 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy ismét lehetősége van az 
önkormányzatnak pályázatot benyújtani, mint adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzat. A település lakosságszámából adódóan bruttó 20 millió forint összeg nyerhető el, 
ezen összeg erejéig önrész nem szükséges. Pályázati célként javasolja a temető felújítását. 
 
 
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 
234/2016. (VIII. 16.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be az adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt 
pályázatra, a köztemető és ravatalozó felújítására, urnafal 
építésére, belső közlekedési utak építésére, felújítására 
vonatkozóan, bruttó 19.797.100 Ft összegben. A pályázat 
benyújtásához 20.000.000 Ft összeghatárig önrész biztosítása 
nem szükséges. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos minden dokumentáció aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Döntés közműfejlesztési hozzájárulás összegének meghatározásáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a képviselő-testület előtt is ismert 
módon jelentős pénzösszeget fordított a település területén, kiemelten a település újonnan 
beépítésre szánt részén az ivóvíz és szennyvíz közművek használhatóságának biztosítására. 
Tekintettel arra, hogy ezek a költségek az önkormányzat és nem az építtetők oldalán keletkeztek, 
ezért javasolja a településen közműfejlesztési hozzájárulás bevezetését ingatlanonként 500.000 Ft 
összegben, amelyet az ivóvíz és szennyvíz rákötés előtt kell megfizetni az önkormányzat részére. 
 
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 
235/2016. (VIII. 16.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ivóvíz és szennyvíz tekintetében, a közművek 
hozzáférhetősége érdekében az önkormányzat által elvégzett 
beruházások költségeinek ellentételezésére 2016. szeptember 
1-től közműfejlesztési hozzájárulást vezet be ingatlanonként 
500.000 Ft, azaz ötszázezer forint összegben, amelyet az 
ingatlan tulajdonosának, birtokosának, használójának kell az 
önkormányzat részére egy összegben megfizetnie az ivóvíz- és 
szennyvízhálózatra való csatlakozást megelőzően. A 
megállapított közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése nélkül 
az önkormányzat részéről a közműcsatlakozáshoz szükséges 
hozzájárulás nem adható meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
közműfejlesztési hozzájárulás beszedésével és az igazolások 
kiállításával kapcsolatban teljes körűen eljárjon. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: folyamatos 
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