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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/1-10/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. április 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: - 

 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 5 fő 
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Dr. Virág Károly és Banga Richárd képviselők pár 
perces késésüket előzetesen jelezték. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző 
alpolgármestert és Farkas Ferencné képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirend 
elfogadására. A „Döntést igénylő ügyek” közé kéri felvenni „Döntés letelepedési támogatásról”, 
„Döntés az Időkép Kft. pályázati ajánlatáról”, „Döntés temetőkápolna felújításáról”, „Kunsziget 
Sportegyesület 2017/2018-as TAO pályázat sportfejlesztési programjának bemutatása”, „Döntés a 
községgazdálkodási telephely területe feltöltésének költségéről”, „Döntés a paloznaki 
falumegújítási találkozón történő részvételről”, „Döntés a Húsleves- és Petrezsirom Fesztivál 
szervezési feladatairól”, „Döntés Kunsziget délnyugati részén lévő ingatlanokról” szóló 
napirendeket. A „Döntést igénylő ügyek” közül kéri törölni a „Döntés az EFOP-4.1.7-16 „A 
közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztései” című pályázaton való részvételről” napirendet. 
 
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 5 
fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
107/2017. (IV. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2017. április 27-i rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirend: 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

2.) Mosoni-Duna turisztikai célú fejlesztése, rendelkezésre álló infrastruktúra működtetése 
3.) Kunsziget község településrendezési és szabályozási tervének felülvizsgálata 
4.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés az önkormányzatot és a közös önkormányzati hivatalt érintő szabályzatok 
elfogadásáról 

b) Döntés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
elfogadásáról 

c) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola kerítésének elkészítésére érkezett árajánlatokról 

d) Döntés a községgazdálkodási telephely kerítésének elkészítésére érkezett 
árajánlatokról 

e) Döntés a Kunsziget 125/2 hrsz-ú ingatlanra turisztikai célú létesítmény 
(kovácsműhely-bemutatóterem) tervezéséről 

f) Döntés a Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozásról 
g) Döntés lakásfelújításra beérkezett pályázatok támogatásáról, Kunsziget Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 
alapján 

h) Döntés letelepedési támogatásról 
i) Döntés az Időkép Kft. pályázati ajánlatáról 
j) Döntés temetőkápolna felújításáról 
k) Kunsziget Sportegyesület 2017/2018-as TAO pályázat sportfejlesztési programjának 

bemutatása 
l) Döntés a községgazdálkodási telephely területe feltöltésének költségéről 
m) Döntés a paloznaki falumegújítási találkozón történő részvételről 
n) Döntés a Húsleves- és Petrezsirom Fesztivál szervezési feladatairól 
o) Döntés Kunsziget délnyugati részén lévő ingatlanokról 

 
Zárt ülés 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester megállapítja, hogy a 4. napirend o) pontjaként tárgyalni kívánt 
„Döntés Kunsziget délnyugati részén lévő ingatlanokról” 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 5 fő, a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
108/2017. (IV. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
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CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában 
meghatározottakra figyelemmel zárt ülést tart a 4. napirend o) 
pontja tekintetében. 

 
 
Napirend tárgyalása: 

 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
 
Dr. Virág Károly képviselő 18:11 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, ezzel a 
Képviselő-testület létszáma 6 főre emelkedett. 

 
 
A témával kapcsolatban 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 
109/2017. (IV. 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 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
110/2017. (IV. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja, és a 2017. 03. 
24. – 2017. 04. 27. közötti időszakban felmerült kiadások 
fedezésére 25.000.000 Ft, azaz huszonötmillió forint TBFJ 
értékesítéshez hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Banga Richárd képviselő 18:18 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, ezzel a Képviselő-
testület létszáma 7 főre emelkedett. 
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2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Mosoni-Duna turisztikai célú fejlesztése, rendelkezésre álló infrastruktúra működtetése 

 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy egyre több igény mutatkozik a Mosoni-Duna partján 
található mosdó, WC, zuhanyzó funkciójú konténerház használatára. Tekintettel arra, hogy ezek 
vízellátását át kell vizsgálni, működésükhöz szükséges karbantartási munkálatokat el kell végezni, 
kéri a testület döntését ezen költségek biztosításáról. 
 
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 
111/2017. (IV. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kunsziget, Mosoni-Duna 
parton rendelkezésre álló infrastruktúra működtetéséhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg, az ehhez kapcsolódó 
költségeket az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4. mellékletét képezi.) 
 
Kunsziget község településrendezési és szabályozási tervének felülvizsgálata 

 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy folyamatban van az országos területrendezési terv 
felülvizsgálata, amelyet a megyei területrendezési tervek felülvizsgálata fog követni, ami kihatással 
lesz a településrendezési eszközökre is. Mivel ennek folyományaképpen a helyi szintű tervek 
módosítása minden bizonnyal szükségessé válik, továbbá a kormányzat rövidesen az alaptérképi 
nyilvántartásból történő adatszolgáltatás díjmentességét kívánja bevezetni, így jelenleg nem tűnik 
célszerűnek a településrendezési eszközök folyamatban lévő felülvizsgálatának folytatása. 
 
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 
112/2017. (IV. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket 
Kunsziget község településrendezési eszközei 
felülvizsgálatának folytatásáról a Talent-Plan Tervező, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (9023 Győr, Richter J. u. 
11.) és az egyeztetés eredményeképpen saját hatáskörben 
döntsön a településrendezési eszközök felülvizsgálatára 
vonatkozó szerződés módosításáról. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a településrendezési eszközök módosítására érkezett 
kérelmeket. 
 
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 
113/2017. (IV. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Sick Fejlesztő, Termelő és Kereskedelmi Kft. (9184 Kunsziget, 
Fő út 49.) Kunsziget község településrendezési és szabályozási 
tervének módosítására irányuló kérelmét támogatja a Kunsziget 
12/20 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, amely változtatás az 
építménymagasság 12 méterre történő emelését, a beépítési 
vonal telekhatártól számított 5 méterre történő változtatását, a 
minimális zöldfelület 25%-ra történő csökkentését vonja maga 
után. A Képviselő-testület támogatja a Kunsziget 05/15, 05/16 
és 05/17 hrsz-ú ingatlanok övezeti jelének ipari gazdasági 
területre történő változtatását. 
A Képviselő-testület a településrendezési eljárást a kérelem 
alapján megindítja, az eljárással kapcsolatos költségek a 
kérelmezőt terhelik, amelyre vonatkozó megállapodás 
aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
 
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 
114/2017. (IV. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Varga Balázs és Vargáné Udvardi Eszter (9184 Kunsziget, 
Dózsa György u. 2/A.) Kunsziget község településrendezési 
eszközei módosítására irányuló kérelmét támogatja, mely a 
Kunsziget 466 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a beépítési 
százalék 35%-ra történő növelésére irányul. 
Amennyiben a tervezett építési munkálatok megkezdésének 
időpontja a településrendezési eszközök folyamatban lévő 
felülvizsgálatának időpontján kívül esik, a Képviselő-testület a 
településrendezési eljárást a kérelem alapján megindítja, 
azonban az eljárással kapcsolatos költségek a kérelmezőket 
terhelik, amelyre vonatkozó megállapodás aláírására a 
polgármester jogosult. 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
115/2017. (IV. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Baranyai István (9184 Kunsziget, Zöldmező u. 6.) Kunsziget 
község településrendezési eszközei módosítására irányuló 
kérelmét támogatja, mely a Rákóczi utcában található telkek 
kötelező legkisebb teleknagyságának csökkentésére irányul. A 
Képviselő-testület a módosítási javaslatot Kunsziget község 
településrendezési eszközeinek települési szintű általános 
felülvizsgálatakor figyelembe veszi. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés az önkormányzatot és a közös önkormányzati hivatalt érintő szabályzatok 

elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5-6. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző 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 
116/2017. (IV. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal és az abban foglalt kiterjesztéssel 
elfogadja az önkormányzat beszerzési szabályzatát. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 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 
117/2017. (IV. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal és az abban foglalt kiterjesztéssel 
elfogadja az önkormányzatnak a közpénzekből nyújtott 
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támogatásokra, valamint a közérdekű adatok közzétételére 
vonatkozó szabályzatát. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse. 
 
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 hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól szóló 
9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
 
c) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

kerítésének elkészítésére érkezett árajánlatokról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Csapó Gábor képviselő javasolja, hogy a meglévő kerítés felújítását is gondolja át a képviselő-
testület. 
 
Szalay Győző alpolgármester véleménye szerint a betonkerítés jó megoldás lenne, csak le kellene 
burkolni a beton elemeket. 
 
Farkas Ferencné képviselő szerint a plébánia kerítéséhez hasonló kerítés is jól illene az iskola 
épületéhez. 
 
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 
118/2017. (IV. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert további kerítéstípusokra vonatkozó 
árajánlatok beszerzésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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d) Döntés a községgazdálkodási telephely kerítésének elkészítésére érkezett 
árajánlatokról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja a legalacsonyabb árajánlat 
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 
119/2017. (IV. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Energiagépész Kft. (9153 Öttevény, Fő u. 53.) 
árajánlatát a községgazdálkodási telephely kerítésének 
vonatkozásában bruttó 1.598.402 forint összegben, amelyet az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Döntés a Kunsziget, 125/2 hrsz-ú ingatlanra turisztikai célú létesítmény (kovácsműhely-

bemutatóterem) tervezéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. 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 
120/2017. (IV. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Kunsziget, 125/2 helyrajzi számú ingatlanra 
tervezett kovácsműhely-bemutatóterem tekintetében készített 
előterveket. Felhatalmazza a polgármestert a további teljes 
tervezési és engedélyeztetési folyamat lebonyolítására, 
amelynek teljes költségét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés a Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. 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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
121/2017. (IV. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megerősíti a 148/2015. (V. 28.) számú határozatát, amelynek 
eredményeképpen Kunsziget Község Önkormányzata ezúton 
csatlakozik a Klímabarát Települések Szövetségéhez. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására és a csatlakozási folyamat 
lebonyolítására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
g) Döntés lakásfelújításra beérkezett pályázatok támogatásáról, Kunsziget Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete alapján 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13-14. mellékletét képezi.) 
 
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 
122/2017. (IV. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi lakásfelújítási támogatásról szóló 13/2011. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelete alapján 
 

Szalai Pálné 
9184 Kunsziget, Győri u. 20. szám alatti lakost 

300.000 Ft vissza nem térítendő helyi lakás-felújítási 
támogatásban részesíti. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási 
megállapodást a támogatottal megkösse és a kifizetésről 
intézkedjen. 
A döntés 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 
123/2017. (IV. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi lakásfelújítási támogatásról szóló 13/2011. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelete alapján 
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Horváth Noémi 

9184 Kunsziget, Duna u. 10. szám alatti lakost 
300.000 Ft vissza nem térítendő helyi lakás-felújítási 

támogatásban részesíti. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási 
megállapodást a támogatottal megkösse és a kifizetésről 
intézkedjen. 
A döntés indokolását és a jogorvoslat lehetőségéről szóló 
tájékoztatást mellőzte a testület, tekintve, hogy a kérelemnek 
minden tekintetben helyt adott. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés letelepedési támogatásról 

(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 
124/2017. (IV. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet alapján lakáscélú önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Szalai Ferenc és Szalai Viktória 
9184 Kunsziget, József Attila u. 13. 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 

 
 
i) Döntés az Időkép Kft. pályázati ajánlatáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
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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 
125/2017. (IV. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az Időkép Kft. (1224 Budapest, Bartók Béla u. 65/B.) 
pályázati ajánlata alapján meteorológiai állomás telepítéséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
kidolgoztatására, a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére, az ahhoz szükséges dokumentumok 
aláírására. A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 
költségeket az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
j) Döntés temetőkápolna felújításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja az ár csökkentése érdekében további tárgyalások 
lefolytatását. 
 
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 
126/2017. (IV. 27.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a temetőkápolna felújítását. Felhatalmazza a 
polgármestert a kivitelező kiválasztására, a kivitelezési 
költségek tekintetében az ártárgyalások lefolytatására, valamint 
a felújítási folyamat lebonyolítására, amelynek teljes költségét 
az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
k) Kunsziget Sportegyesület 2017/2018-as TAO pályázat sportfejlesztési programjának 

bemutatása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Tóth Róbert képviselőt, a Kunsziget Sportegyesület gazdasági 
vezetőjét, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Tóth Róbert képviselő ismerteti az előterjesztést. 
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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 
127/2017. (IV. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Kunsziget Sportegyesületet a sportfejlesztési 
program benyújtásában. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges alábbi okiratok aláírására: 
 
- használati megállapodás a Kunsziget Község 

Önkormányzata tulajdonát képező 014/41 hrsz. alatti 
„sporttelep és sportöltöző” megnevezésű ingatlanról; 

- használati megállapodás a Kunsziget Község 
Önkormányzata tulajdonát képező 278 hrsz. alatti 
„önkormányzati hivatal, tornacsarnok és óvoda udvar” 
megnevezésű ingatlan tornacsarnokot érintő részéről; 

- szándéknyilatkozat az önrész biztosításáról. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester, Tóth Róbert képviselő 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
l) Döntés a községgazdálkodási telephely területe feltöltésének költségéről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja a legalacsonyabb árajánlat 
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 
128/2017. (IV. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Energiagépész Kft. (9153 Öttevény, Fő u. 53.) 
árajánlatát a községgazdálkodási telephely területének 
feltöltése vonatkozásában bruttó 3.683.000 forint összegben, 
amelyet az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére 
biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
m) Döntés a paloznaki falumegújítási találkozón történő részvételről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy 2017. május 4-5-én Paloznakon kerül 
megrendezésre az ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung európai falumegújító mozgalom 
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soron következő magyarországi találkozója. Kunsziget tagja a szerveződésnek, a találkozókon a 
képviselő-testület tagjai hagyományosan minden évben részt vesznek, ezért kéri a találkozó 
költségeinek támogatását. 
 
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 
129/2017. (IV. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt 
vesz a 2017. május 4-5. napján Paloznakon megrendezésre 
kerülő falumegújítási találkozón, a részvétel költségeit az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
n) Döntés a Húsleves- és Petrezsirom Fesztivál szervezési feladatairól 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a Húsleves- és 
Petrezsirom Fesztivál vendéglátó tevékenységeinek elvégzésével a Hajczi Bt. vállalkozást bízza 
meg a képviselő-testület. 
 
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 
130/2017. (IV. 27.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. május 20-án megrendezésre kerülő Húsleves- és 
Petrezsirom Fesztivál területén a vendéglátó tevékenység 
végzésének és megszervezésének lehetőségét a Hajczi 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (9184 Kunsziget, Ifjúság u. 23.; 
képviseli: Hajczinger Ferenc) részére biztosítja. Felhatalmazza 
a polgármestert a megállapodás részleteinek kidolgozására, a 
szükséges egyeztetések lefolytatására és a megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2017. május 20. 

 
 
o) Döntés Kunsziget délnyugati részén lévő ingatlanokról 
 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja a nyilvános ülést követően. 
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