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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/1-24/2016. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. november 24-én (csütörtök) 18:30 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: 

Szabóné Süle Zita gazdálkodási előadó 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó 
 
 
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 Csapó Gábor képviselőt. 
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint első 
napirendként kéri tárgyalni a meghívó szerinti 9. c) napirendet, továbbá a „Döntést igénylő ügyek” 
közé kéri felvenni „A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programra benyújtott 
BIKE&BOAT/A Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval c. projekt tervezési és 
engedélyezési feladatai, illetve a projekt önerejének és előfinanszírozásának a biztosítása”, 
„Egészségház épületének és a szolgálati lakás kombinált fűtési rendszerének átalakítása, 
felújítása és a vízórák cseréje”, „Pannon Takarék Bank Zrt. Kunszigeti Kirendeltségének 
ügyfélszolgálat biztosítása”, „Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához”, 
„IKSZT festési munkájának költsége” napirendeket. 
A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, tekintettel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) és b) pontjában 
meghatározottakra. 
 
 
A napirendi 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 
289/2016. (XI. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2016. november 24-i rendes, nyilvános képviselő-testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Döntés VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat 1. célterülete, a külterületi helyi közutak 

fejlesztésével kapcsolatos dokumentációkról 

2.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

3.) A helyi adók mértékének felülvizsgálata, beszámoló az adóztatásról 

4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 

5.) Bérleti díjak felülvizsgálata 

6.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 
benyújtott pályázatok támogatásáról 

7.) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 
illetménykiegészítéséről 

8.) Döntés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 

9.) Döntés a karácsonyi önkormányzati támogatásokról 

10.) Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés letelepedési támogatásról 

b) Döntés Kunsziget község településrendezési tervének egyszerűsített eljárásban történő 
módosításáról 

c) A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programra benyújtott BIKE&BOAT/A Kis- és 
Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval c. projekt tervezési és engedélyezési 
feladatai, illetve a projekt önerejének és előfinanszírozásának a biztosítása 

d) Egészségház épületének és a szolgálati lakás kombinált fűtési rendszerének átalakítása, 
felújítása és a vízórák cseréje 

e) Pannon Takarék Bank Zrt. Kunszigeti Kirendeltségének ügyfélszolgálat biztosítása 

f) Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához 

g) IKSZT festési munkájának költsége 
 
Zárt ülés 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. mellékletét képezi.) 
 
Döntés VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat 1. célterülete, a külterületi helyi közutak 
fejlesztésével kapcsolatos dokumentációkról 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy a bemutatott 
költségvetés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján elérhető költségvetés készítő 



3/14 

programmal készült, amelyet majd a pályázathoz be kell nyújtani. Ennek alapján a pályázat 
összege nettó 129 millió forint. Tekintettel arra, hogy ez az összeg magas, elkészített egy másik 
változatot a Rendeki zsilipig tartó útról, amely az Abdai szakaszt kihagyva, 2760 méter hosszan, 
nettó 100 millió forintba kerülne. A Duna utca TSZ és Duna utca Gátőrház közötti rész nettó 30 
millió forint. 
 
Csapó Gábor képviselő javasolja, hogy csak a Rendeki zsilipig tartó út felújítását nyújtsa be az 
önkormányzat a pályázat során. 
 
Szalay Győző alpolgármester egyetért a javaslattal. 
 
Ledvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület, az előterjesztés alapján a 
pályázat benyújtásával és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével bizza meg az Arrabona 
EGTC-t. 
 
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 
290/2016. (XI. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
külterületi helyi közútjait kívánja fejleszteni. 
A Képviselő-testület ezen célkitűzésének megvalósítása 
érdekében a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt 
be a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírásban 
foglalt feltételek szerint. A fejlesztés céljával a képviselő-testület 
egyetért, a szükséges önerőt vállalja. 
A fejlesztés megnevezése: Külterületi útfelújítás Kunsziget 
Községben 
A pályázattal érintett útszakasz/útszakaszok helyrajzi száma: 
Kunsziget, 024 hrsz. és Kunsziget, 035 hrsz. 
A projekt összköltségvetése: nettó 101 millió forint 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, 
az ahhoz szükséges dokumentumokat aláírja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
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 
291/2016. (XI. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza az Arrabona EGTC-t (9024 Győr, Baross G. u. 43.) a 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 
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megnevezésű pályázati dokumentációk és a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével. 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert az Arrabona EGTC-vel árcsökkentő 
tárgyalás lefolytatására és a megbízási szerződés aláírására, a 
pályázatírás és a pályázat benyújtásának költségeit a 2016. évi 
költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
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 
292/2016. (XI. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Kunsziget 507, 064, 063/18, 063/2, 065, 024, 035 
helyrajzi számú utak építési engedélyezési eljárásához 
szükséges dokumentációk elkészítéséhez, amelynek költségeit 
az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert az engedélyeztetési tervek 
elkészíttetésére és engedélyezésre történő benyújtására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri a pénzügyi-gazdálkodási előadót, hogy az előterjesztést 
ismertesse. 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az előterjesztést. 
 
Tóth Róbert képviselő tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság a testületi ülést megelőzően a koncepciót megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Szalay Győző alpolgármester elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetési koncepciót. 
 
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 
293/2016. (XI. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi gazdálkodására vonatkozó koncepciót 
a mellékelt tartalommal jóváhagyja. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a koncepció alapján az 
önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló 
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rendelettervezetet elkészítse. Megbízza a polgármestert, hogy 
a koncepció alapján elkészített rendelettervezetet a képviselő-
testület elé terjessze. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
A helyi adók mértékének felülvizsgálata, beszámoló az adóztatásról 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az adóügyi előadót, hogy az előterjesztést ismertesse. 
 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó ismerteti az előterjesztést. 
 
Csapó Gábor képviselő javasolja megtárgyalásra, hogy adókedvezményben részesülhetnének 
azok a lakosok, akik bizonyos szűrővizsgálatokon való részvételt igazolják az önkormányzat felé. 
Ezzel kapcsolatos előterjesztését kiküldte a testület részére. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy külön támogatás kerüljön meghatározásra egy új 
rendelet keretében és akkor nem kellene az adórendeleten változtatni. 
 
Csapó Gábor képviselő elfogadja a polgármester felvetését. 
 
Szalay Győző alpolgármester támogatja a polgármester javaslatát. 
 
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 
294/2016. (XI. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 8/2003. (VII. 20.) önkormányzati 
rendeletében megállapított adómértékeket a helyi 
sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási 
követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez 
igazodóan a törvényben meghatározott felső határokra 
figyelembe véve felülvizsgálta és azokon a 2017. évre 
vonatkozóan nem változtat, új adónem bevezetését 2017. 
január 1-től nem tervezi. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az adóügyi előadót, hogy adjon tájékoztatást az adók 
beszedésével kapcsolatban. 
 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó tájékoztatást ad a 2016. évi adóvégrehajtásokról. 
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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 
295/2016. (XI. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adóbevételekről és adóhátralékokról szóló beszámolót a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Az 2. és 3. napirendi pontok előadói, Szabóné Süle Zita és Reizingerné Klemm Erika 19:39 órakor 
távoznak a testületi ülésről. 

 
 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5-6. 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 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 
296/2016. (XI. 24.) 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 
297/2016. (XI. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2016.10.28-
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2016.11.24. közötti időszakban felmerült kiadások fedezésére 
30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint TBFJ értékesítéshez, 
hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Bérleti díjak felülvizsgálata 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Az alacsony inflációra való tekintettel 
javasolja a bérleti díjak változatlanul hagyását. 
 
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 
298/2016. (XI. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díját 
felülvizsgálta, azokon 2017. évben nem változtat. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 
benyújtott pályázatok támogatásáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés 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 
299/2016. (XI. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 2017. évi 
kiírásra beérkezett „A” típusú érvényes pályázatokat az 
alábbiak szerint támogatja: 
 

 "A" típusú pályázók 

1. Fazekas Richárd  5.000 Ft/hó 
2. Biró Márk   4.000 Ft/hó 
3. Börzsei Krisztina Anna  4.000 Ft/hó 
4. Dubi András   4.000 Ft/hó 
5. Dubi Anna   4.000 Ft/hó 
6. Frank Dániel   4.000 Ft/hó 
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7. Gyurkovics Veronika  4.000 Ft/hó 
8. Horváth Csaba   4.000 Ft/hó 
9. Horváth Franciska  4.000 Ft/hó 
10. Kovács Fruzsina Andrea 4.000 Ft/hó 
11. Kuller Martin   4.000 Ft/hó 
12. Roll Dávid   4.000 Ft/hó 
13. Stoller Anita   4.000 Ft/hó 
14. Stróbli Kitti   4.000 Ft/hó 
15. Szabó Nikolett   4.000 Ft/hó 
16. Szabó Virág   4.000 Ft/hó 
17. Szalai Ildikó   4.000 Ft/hó 
18. Szalai Soma   4.000 Ft/hó 
19. Venesz Mónika   4.000 Ft/hó 
20. Venesz Zoltán   4.000 Ft/hó 

 
”B” típusú pályázat nem érkezett. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos értesítési és kifizetési feladatoknak tegyen eleget. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
7.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 
illetménykiegészítéséről 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés 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 
megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi 
illetménykiegészítéséről szóló 
10/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
 
8.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Döntés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés 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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
300/2016. (XI. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. A belső ellenőrzés témája: 
Intézményi térítési díjak megállapítása. 
A belső ellenőrzés lebonyolítására a Justicia Audit Bt. 
(székhely: 8200 Veszprém, Szabadság tér 5.; képesített belső 
ellenőr: Balogh Erika) által kerül sor a Győri Többcélú Kistérségi 
Társulás szervezetén keresztül bruttó 180.000 Ft/ellenőrzési év 
összegben, amelyet a Képviselő-testület a 2017. évi 
költségvetése terhére biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés lefolytatásához szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
9.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a karácsonyi önkormányzati támogatásokról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
 
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 
301/2016. (XI. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelete 18. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a községben életvitelszerűen tartózkodó időskorúak 
részére az alábbi mértékű karácsonyi támogatást állapít meg: 
 
2016-ben a 70. életévüket betöltöttek részére 3000 Ft/fő, 
 
2016-ben a 80. életévüket betöltöttek részére 3000 Ft/fő és 500 
Ft/fő értékű ajándékcsomag. 
 
A képviselő-testület a támogatást a 2016. évi költségvetéséből 
biztosítja. A támogatást 2016. december 31-ig a 70. életévüket 
betöltöttek az önkormányzati hivatal házipénztárában vehetik 
fel, a 80. életévüket betöltöttek részére a képviselők 
személyesen adják át. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
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10.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés letelepedési támogatásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztéseket. 
 
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 
302/2016. (XI. 24.) 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 
 

Szalai Norbert és 
Szalai-Barcza Mónika 

8473 Gyepükaján, Kossuth u. 9. 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 

 
 
b) Döntés Kunsziget község településrendezési tervének egyszerűsített eljárásban történő 

módosításáról 

(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 
303/2016. (XI. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Kunsziget, termálterület tekintetében a 
településrendezési eszközök módosításának egyszerűsített 
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eljárása véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket. 
A képviselő-testület a véleményezési szakaszt lezártnak tekinti, 
a dokumentációt főépítészi záróvéleményezésre bocsátja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
c)  A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programra benyújtott BIKE&BOAT/A Kis- 

és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval c. projekt tervezési és 
engedélyezési feladatai, illetve a projekt önerejének és előfinanszírozásának a 
biztosítása 

(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 
304/2016. (XI. 24.) határozata 
 
1. Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Programra benyújtott BIKE&BOAT / A Kis- és Mosoni-Duna 
felfedezése kerékpárral és kenuval című projekt benyújtásáról a 
gesztor Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a 
Szigetköz – Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács által 
megküldött tájékoztató levél tartalmát. A pályázatban 
kérelmezett vízi közlekedést biztosító kisműtárgyak 
létesítéséhez szükséges tervezés és engedélyezés 
költségeihez az önkormányzat hozzájárul. 
 
2. Az önkormányzat vállalja, hogy 1.040.000 Ft (azaz 
egymillió-negyvenezer forint) tervezési és engedélyezési 
költséget 2017. január 15-ig átutal a gesztor, Mosonmagyaróvár 
Önkormányzat Duna projekt számlájára: 11737076-15367400-
13540001. 
 
3. A gesztor önkormányzat által lefolytatott tervezési 
beszerzés nyertes vállalkozójával együttműködik a létesítési 
tervek elkészítésében, a szükséges adatokat és információkat 
biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2017. január 15., illetve a projekt időtartama alatt 

 
 
d) Egészségház épületének és a szolgálati lakás kombinált fűtési rendszerének 

átalakítása, felújítása és a vízórák cseréje 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést és kéri a képviselő-testület hozzájárulását, 
hogy a legalacsonyabb összeget kínáló Energiagépész Kft-vel további egyeztetéseket folytasson. 
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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 
305/2016. (XI. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az Energiagépész Kft.-vel (9153 
Öttevény, Fő út 53.) további egyeztetések lefolytatására az 
Egészségház épületének és a szolgálati lakás kombinált fűtési 
rendszerének átalakítása, felújítása és a vízórák cseréje 
tárgyában, valamint megbízza a polgármestert a 
legalacsonyabb összegű árajánlatot tevő vállalkozóval a 
vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Pannon Takarék Bank Zrt. Kunszigeti Kirendeltségének ügyfélszolgálat biztosítása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Csapó Gábor és dr. Virág Károly képviselők támogatják a Pannon Takarék Zrt. részére egy 
hivatalos levél írását a kunszigeti kirendeltség ügyfélszolgálatának visszaállítására. 
 
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 
306/2016. (XI. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri 
a Pannon Takarék Zrt. kunszigeti kirendeltségét a napi 
ügyfélszolgálat visszaállítására. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzintézet részére fogalmazza 
meg a lakosság és a képviselő-testület részéről felmerült 
aggályokat az ügyfélfogadási idő jelentős mértékű szűkítésével 
kapcsolatban. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
f) Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. 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 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
307/2016. (XI. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásával, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. november 25. 

 
 
g) IKSZT festési munkájának költsége 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. 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 
308/2016. (XI. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
IKSZT épületének (9184 Kunsziget, Kossuth tér 9.) festési 
munkálatait 334.420 Ft, azaz háromszázharmincnégyezer-
négyszázhúsz forint összegben elfogadja és 2016. évi 
költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a 2016. december 8-i képviselő-testületi ülés más 
önkormányzati programmal való ütközés miatt későbbi időpontban, 2016. december 15-én 16:30 
órakor kerüljön megtartásra. 
 
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 
309/2016. (XI. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évre vonatkozó munkatervét úgy módosítja, hogy a 2016. 
december 8-i képviselő-testületi ülés 2016. december 15-én 
16:30 órakor kerül megtartásra. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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