
1/12 

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/1-21/2016. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. október 27-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 részt vett az ülésen: 

Bíró Andrásné házi gondozó 
dr. Póda István háziorvos 
Rammné Domján Katalin védőnő 
 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 6 fő 
jelen van, így határozatképes. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Farkas Ferencné képviselő 
jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt késni fog a képviselő-testületi ülésről. Felkéri a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző alpolgármestert és Tóth Róbert képviselőt. 
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint első 
napirendként kéri tárgyalni a meghívó szerinti 2. napirendet, továbbá a „Döntést igénylő ügyek” 
közé kéri felvenni a „Döntés a községgazdálkodási telephely villamosenergia-ellátás (földkábel) 
költségéről”, „Döntés a Kunsziget termálfalu területén található ingatlanokkal kapcsolatban” 

napirendeket. 
 
A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, tekintettel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározottakra. 
 
 
A napirendi javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. 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 
264/2016. (X. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2016. október 27-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.) Kunsziget SE beszámolója 

4.) Döntés letelepedési támogatásról 

5.) Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a konditeremre vonatkozó tervezői árajánlatról 
b) Győri út, Szent Antal kápolna - sportpálya környezetének rehabilitációja, funkciójának 

meghatározása 
c) Beiskolázási támogatásról szóló döntés felülvizsgálata 
d) Döntés a Tündérvár Óvoda épületében található főzőkonyha üzemeltetési 

szerződésének meghosszabbításáról 
e) Döntés építési engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetésének árajánlatáról 

(Kunsziget, Duna u. - Gátőrház 064 hrsz-ú, József Attila u. – Duna u. 063/2 hrsz-ú, 
Győri u. 062/2, 024, 035 hrsz-ú utak tekintetében) 

f) Döntés a községgazdálkodási telephely villamosenergia-ellátás (földkábel) költségéről 
 

6.) Döntés a Kunsziget termálfalu területén található ingatlanokkal kapcsolatban 

 
Zárt ülés 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester megállapítja, hogy a 6. napirendi pontként tárgyalni kívánt „Döntés a 
Kunsziget termálfalu területén található ingatlanokkal kapcsolatban” elnevezésű napirend az 
önkormányzat vagyonával való rendelkezésének tárgykörét érinti, így javasolja zárt ülés tartását. 
 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
265/2016. (X. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában 
meghatározottakra figyelemmel zárt ülést tart a 6. napirendi 
pont tekintetében. 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-3. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 

 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a napirendi pont által érintett meghívott előadókat. 
Javasolja, hogy a beszámolók ismertetését dr. Póda István háziorvos kezdje, felkéri a beszámolója 
megtartására. 
 
dr. Póda István háziorvos beszámol a háziorvosi ellátás során felmerülő problémákról. Szeretné 
kérni, hogy a rendelőben található nyomtató cseréjéhez a képviselő-testület járuljon hozzá. 
Javasolja a szűrővizsgálatok iskolai propagálását, tekintettel arra, hogy nagyon nagy számban 
található a gyerekek között gerincferdüléses, a tartási rendellenesség nagy probléma. Javasolja az 
óvodai és iskolai úszásoktatás támogatását. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy az óvodai nagycsoportokban folyamatban van az 
úszásoktatás. Véleménye szerint a képviselő-testület támogatná az óvodásokhoz hasonlóan az 
iskolások tekintetében is az utazás költségét. 
 
Szalay Győző alpolgármester véleménye szerint az iskolai tanrendbe történő beillesztése 
nehézkes az úszásnak hiszen 45 percbe nem fér bele, esetleg hétvégén. 
 
Tóth Róbert képviselő elmondja, hogy a hétvégi időpont szerinte azért nem lenne megfelelő, mert 
akkor a szülők nem fognak együttműködni, az a gyerekeknek szabadnap, ez lesz az alapvető 
hozzáállás. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy ha két testnevelés óra egymás után szerepelne az 
órarendben, az már 90 perc. Talán így elég lenne az idő. 
 
Szalay Győző alpolgármester véleménye szerint, ha így két testnevelés óra összevonásával meg 
lehetne ezt az úszásoktatást oldani, akkor mindenféleképpen támogatnia kell a testületnek. 
 
Lendvai Ivánné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon arról, hogy az 
úszásoktatás és az ezekhez kapcsolódó költségek önkormányzat általi biztosításával egyetért-e. 
 
A témával 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 
266/2016. (X. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak úszásoktatását és az 
ehhez kapcsolódó költségeket az önkormányzat mindenkori 
éves költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csapó Gábor képviselő elmondja, hogy a szűrővizsgálatokon történő részvétel számának 
növelésére jó ötletnek tartja, illetve más településeken már be is vált, hogy bizonyos 
szűrővizsgálatokon történő részvétel igazolása esetén elengedik a helyi adó egy részét. 
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Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a testület a novemberi ülésén tárgyalja a helyi adók 
felülvizsgálatát, akkor célszerű lenne Csapó Gábor képviselő javaslatát továbbgondolni. 
Megköszöni a háziorvos munkáját. 
 
A témával 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 
267/2016. (X. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásról szóló beszámolót a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Póda István háziorvos 
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 nagy támogatást nyújt a házi segítségnyújtás, a gondozás. 
Köszöni a tevékenységet. 
 
Szalay Győző alpolgármester véleménye szerint a legkeményebb munkát végzik a házi gondozók, 
hiszen önzetlenül mennek segíteni, szívesen teszik, a maga részéről köszöni szépen az elvégzett 
tevékenységet. 
 
 
Farkas Ferencné képviselő 18:46 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre. 
 
 
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 
268/2016. (X. 27.) határozata 

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

 Bíró Andrásné házi gondozó 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Rammné Domján Katalin védőnőt beszámolója megtartására. 
 
Rammné Domján Katalin védőnő beszámol a védőnői szolgálat munkájáról. Kéri a képviselő-
testületet, hogy nyomtató vásárlását engedélyezze a védőnői szolgálat számára. 
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Lendvai Ivánné polgármester felhívja a védőnő és az óvodavezető figyelmét, hogy a 
beszámolóban elhangzott 3 olyan kisgyermek, aki nem a kunszigeti óvodába jár. Kéri, hogy 
tegyenek hatékony lépéseket annak érdekében, hogy a szülők megismerjék a Tündérvár Óvodát 
és ne hordják el gyermekeiket Győrbe. Jelzi a védőnőnek, hogy kevesli a szülőknek szóló 
előadások számát. 
 
Rammné Domján Katalin védőnő elmondja, hogy érdektelenségbe ütközik minden program 
szervezésében, még ha a gyerekekről van szó, akkor is. A baba-mama klub meghirdetése esetén 
is 1 anyuka jött el. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy ösztönözni kell a szülőket például játszóház 
szervezésével. Tenni kell valamit annak érdekében, hogy érdeklődőek legyenek a szülők. 
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 
269/2016. (X. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
védőnői szolgálat működéséről szóló beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Rammné Domján Katalin védőnő 
Határidő: azonnal 

 
 
Az 1. napirendi pont előadói, Bíró Andrásné, Rammné Domján Katalin és dr. Póda István 19:13 
órakor távoznak az ülésről. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a november 12-i idősek napi rendezvényen a házi 
segítségnyújtás két szakemberét, egész évi áldozatos munkájuk elismerésére jutalomban 
részesítse a képviselő-testület. Bíró Andrásnét 50.000 Ft és Börzseiné Major Emőkét 30.000 Ft 
összegben. 
 
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 
270/2016. (X. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a házi segítségnyújtás szakemberei részére jutalom 
megállapítását, összesen 80.000 Ft összegben, amelyet az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. november 12. 
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2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4-5. 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. 
 
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 
271/2016. (X. 27.) 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 

 
 
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 
272/2016. (X. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2016. 09. 21. 
- 2016. 10. 27. közötti időszakban felmerült kiadások 
fedezésére 8.500.000 Ft, azaz nyolcmillió-ötszázezer forint 
TPBFJ értékesítéshez hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a Petrezsirom Fesztivál szervezésével, 
lebonyolításával kapcsolatos tapasztalatszerzés céljából a képviselő-testület 2016. november 4-6-
án tanulmányi kiránduláson vesz részt a Békéscsabai Kolbászfesztiválon. Javasolja a tanulmányi 
út költségeire 700.000 Ft keretösszeg megszavazását. 
 
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 
273/2016. (X. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. november 4-6. között tartandó tanulmányi útjának 
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kiadásaira 700.000 Ft összeget biztosít az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése terhére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Kunsziget SE beszámolója 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Tóth Róbert képviselőt beszámolója megtartására. 
 
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 
274/2016. (X. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget SE működéséről szóló beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7-9. mellékletét képezi.) 
 
Döntés letelepedési támogatásról 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztéseket. 
 
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 
275/2016. (X. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete és az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete alapján lakáscélú önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Kerekes Cosmina Mária és 
Kerekes István 

9184 Kunsziget, Dózsa Gy. u. 7. szám alatti lakosokat. 
 
A vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 700.000 Ft. 
Megbízza a polgármestert, hogy a lakáscélú önkormányzati 
támogatásról szóló támogatási megállapodást a támogatottal 
megkösse, és a kifizetésről intézkedjen. 
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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 

 
 
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 
276/2016. (X. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete és az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete alapján lakáscélú önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Babos Róbert József és 
Babos Róbert Józsefné 

9023 Győr, Szigethy Attila u. 94. szám alatti lakosokat. 
 
A vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 700.000 Ft. 
Megbízza a polgármestert, hogy a lakáscélú önkormányzati 
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 

 
 
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 
277/2016. (X. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete és az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete alapján lakáscélú önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Finta István és 
Karsai Renáta 

9184 Kunsziget, Ifjúság u. 48. szám alatti lakosokat. 
 
A vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 700.000 Ft. 
Megbízza a polgármestert, hogy a lakáscélú önkormányzati 
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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 

 
 
5.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés a konditeremre vonatkozó tervezői árajánlatról 

(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 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
278/2016. (X. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Dimény Gábor okl. építészmérnök (9025 Győr, Bálint 
M. u. 71.) tervezői ajánlatát a Kunsziget, Győri út, 014/2 
helyrajzi számú ingatlanon konditerem kialakítására vonatkozó 
tervdokumentáció elkészítésére bruttó 250.000 Ft összegben, 
amelyet az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére 
biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
tervezési szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
b) Győri út, Szent Antal kápolna - sportpálya környezetének rehabilitációja, funkciójának 

meghatározása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja a képviselő-testület részére, 
hogy az előterjesztésben szereplő terveket áttekintve gondolják át a Szent Antal kápolna és 
sportpálya hosszú távú fejlesztését, funkcióját. A meghatározásról történő döntésnél figyelembe 
kell majd venni, hogy két alapvető tevékenység folyik ezen a területen. Az egyik szakrális 
tevékenység, amihez a kápolna és az emlékpark kapcsolódik, a másik pedig, ha kialakításra kerül 
a konditerem, akkor sporttevékenység, amihez közel van a sportpálya is. Javasolja, hogy a konkrét 
döntését a képviselő-testület a későbbiekben hozza meg. 
 
 
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 
279/2016. (X. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Döntés Győri út, Szent Antal kápolna - sportpálya 
környezetének rehabilitációja, funkciójának meghatározása” 
elnevezésű napirendi pontról történő döntését elhalasztja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Beiskolázási támogatásról szóló döntés felülvizsgálata 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, miszerint a korábbi testületi döntést a 
kisgimnazisták, tehát a 6 és 8 osztályos gimnáziumba járó gyerekek szülei sérelmesnek tartották, 
ezért kérték a döntés felülvizsgálatát, amely során arról kell dönteni, hogy a képviselő-testület a 
korábbi döntését rájuk is kiterjeszti-e. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás és 1 ellenszavazattal meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
280/2016. (X. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
207/2016. (VII. 28.) határozatát kiegészíti, miszerint a 
gimnáziumi képzésben résztvevő, általános iskolás korú, 
bejelentett kunszigeti lakóhellyel rendelkező tanulókat 5.000 
Ft/fő összegű egyszeri beiskolázási támogatásban részesíti. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. november 30. 

 
 
d) Döntés a Tündérvár Óvoda épületében található főzőkonyha üzemeltetési 

szerződésének meghosszabbításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
dr. Virág Károly képviselő javasolja a szerződés 2 évvel történő hosszabbítását. 
 
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 
281/2016. (X. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget Község Önkormányzata és a RÁBAKÉSZ 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által a Tündérvár Óvoda 
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épületében található főzőkonyha üzemeltetése tárgyában 2014. 
július 10-én kötött vállalkozási szerződés 2016. december 31-i 
hatályát 2018. december 31-re módosítja. Hozzájárul egyúttal a 
vállalkozási szerződés 7.5. pontjának módosításához, miszerint 
a vállalkozó a költségei emelésére vonatkozó esetleges 
módosító javaslatát minden év október 31-ig jogosult a 
képviselő-testület elé terjeszteni. A szerződés többi pontja 
változatlanul érvényben marad. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. december 15. 

 
 
e) Döntés építési engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetésének árajánlatáról 

(Kunsziget, Duna u. - Gátőrház 064 hrsz-ú, József Attila u. – Duna u. 063/2 hrsz-ú, Győri 
u. 062/2, 024, 035 hrsz-ú utak tekintetében) 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
282/2016. (X. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hidro-Plan Győriterv Mélyépítés Tervező Kft. (9024 
Győr, Baross G. u. 61-63.) által, a Kunsziget, Duna u. - 
Gátőrház 064 hrsz-ú, József Attila u. – Duna u. 063/2 hrsz-ú, 
Győri u. 062/2, 024, 035 hrsz-ú utak felújítása tárgyában az 
építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére adott 
árajánlatát 1.260.000 Ft + ÁFA összegben, amelyet az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. november 30. 

 
 
f) Döntés a községgazdálkodási telephely villamosenergia-ellátás (földkábel) költségéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
283/2016. (X. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Strabag Általános Építő Kft. (9022 Győr, 
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Schwarzenberg u. 8 


