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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/1-15/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. július 20-án (csütörtök) 18:00 órai kezdettel, 

a kunszigeti kultúrházban (Kunsziget, Kossuth tér 9.) megtartott rendes, nyilvános üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: 
Lendvai Ivánné polgármester 
Szalay Győző alpolgármester 
Banga Richárd képviselő 
Csapó Gábor képviselő 
Farkas Ferencné képviselő 
Tóth Róbert képviselő 
 
Igazoltan távol maradt:  

dr. Virág Károly képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: - 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy dr. Virág Károly képviselő 
hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, továbbá Csapó Gábor képviselő jelezte késését a 
testületi ülésről. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző alpolgármestert és Farkas Ferencné 
képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirend kiegészítésére, miszerint a „Döntést igénylő 
ügyek” közé kéri felvenni a „Döntés Öttevény község rendezési terv módosításának 
véleményezéséről” és a „Döntés a közösségi busz igényléséről” napirendeket. 
 
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: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
174/2017. (VII. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2017. július 20-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 
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2) Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés Kunsziget délnyugati részén lévő telkeken megvalósuló építkezések 

lehetőségeiről 
b) Döntés Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 

rendelet módosításáról 
c) Döntés a „Gyermekekért 2006” játszótér kerítésének felújítására beérkezett 

árajánlatokról 
d) Döntés letelepedési támogatásról 
e) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolában elvégzendő karbantartási munkálatokról, a 2017/2018-as 
tanév előkészítése 

f) Döntés a 2018. évi VI. Húsleves és Petrezsirom Fesztivál megrendezésének 
feltételéről 

g) Fiatalok helyzete Kunszigeten 
h) Házi segítségnyújtás feladatellátás személyi feltételei 
i) Döntés pályázat kiírásáról a sport büfé üzemeltetésére 
j) Döntés Öttevény község rendezési terv módosításának véleményezéséről 
k) Döntés a közösségi busz igényléséről 

 
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. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
175/2017. (VII. 20.) 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 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
176/2017. (VII. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2017.06.29-
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2017.07.20. közötti időszakban felmerült kiadások fedezésére 
3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint TBFJ értékesítéshez 
hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés Kunsziget délnyugati részén lévő telkeken megvalósuló építkezések 

lehetőségeiről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, miszerint a terület egyes ingatlanjain 
prémium minőségű lakásokat kíván egy beruházó építeni. 
 
 
Csapó Gábor képviselő 18.26 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, a képviselők száma 
6 főre emelkedett. 

 
 
Tóth Róbert képviselő véleménye szerint nincs olyan tényező a kérelemben, ami miatt a testület ne 
járulna hozzá a telek értékesítéséhez, hiszen egy telekre egy ingatlan épül. 
 
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 
177/2017. (VII. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Zellei Installations Kft. (képviseli: Zellei Márió 
ügyvezető) elképzelését, miszerint a település délnyugati 
részén található önkormányzati ingatlanok megvásárlását 
követően magas komfortfokozatú családi házat épít és 
értékesít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester előzményként vázolja, hogy az előző ülésén a képviselő-testület úgy 
határozott, hogy a település délnyugati részén meglévő telkek esetében a telekméretekből 
adódóan, a település jellegének megőrzése érdekében egylakásos ingatlanok építését tudja csak 
elképzelni, ugyanakkor a beruházói érdekek kielégítéseképpen kijelölte azon ingatlanokat, ahol 
legfeljebb háromlakásos épületek valósíthatók meg. 
A beruházó időközben elkészíttette a többlakásos ingatlanok látványterveit, kéri a képviselőket, 
hogy véleményezzék azokat. 
 
Csapó Gábor képviselő véleménye szerint az a probléma a tervekkel, hogy a június 29-i ülésen a 
testület úgy döntött, hogy egy telekre legfeljebb három lakás építhető, ennek ellenére a terveken 
négy lakás szerepel, szerinte ez így nem támogatható. 
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Szalay Győző alpolgármester elmondja, hogy falusias környezetben nem tudja elképzelni, hogy 
ilyen társasházak épüljenek, ha négy lakást bezsúfolunk egy telekre, annyira kicsi lesz az egy 
lakásra jutó m2, ami által az ingatlan szerinte élhetetlen lesz, bérház jelleget ölt. 
 
Tóth Róbert képviselő véleménye szerint a képviselő-testület korábban már döntött az egy telken 
építhető lakások számáról, ő nem támogatja, hogy három lakásnál több épüljön egy telekre. 
 
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 
178/2017. (VII. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
172/2017. (VI. 29.) számú határozatán nem kíván módosítani, 
az erre kijelölt ingatlanok esetében legfeljebb három 
lakóegység építését támogatja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló rendelet 

módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 11/2015. (XI. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
12/2017. (VIII. 3.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
 
c) Döntés a „Gyermekekért 2006” játszótér kerítésének felújítására beérkezett 

árajánlatokról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Csapó Gábor képviselő javasolja, hogy a 3D-s huzalkerítést 5 mm-es vastagságban támogassa a 
testület. 
 
Szalay Győző alpolgármester véleménye szerint ültetni kellene sövényt a kerítés mellé. 
 
Lendvai Ivánné polgármester átgondolásra javasolja a kapuk számát a játszótér kerítésén. 
Meglátása szerint esztétikusabb lenne, ha fából készülne a kerítés, hiszen közvetlenül a templom 
és a plébánia szomszédságában van a játszótér. 
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Szalay Győző alpolgármester és Tóth Róbert képviselő három kapu megvalósítását javasolják. 
Felkérik a polgármestert újabb árajánlat beszerzésére, illetve javasolják, hogy a legalacsonyabb 
ajánlatot tevő vállalkozóval kösse meg a szerződést. 
 
A napirendi ponttal 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 
179/2017. (VII. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a „Gyermekekért 2006” játszótér kerítésének építését 
3D-s 5mm-es huzalvastagságú drótból, legfeljebb bruttó 
1.000.000 Ft összegben, amelyet az önkormányzat 2017. évi 
költségvetése terhére biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a legalacsonyabb árajánlatot 
adó vállalkozóval történő szerződéskötésre. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés letelepedési támogatásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8-11. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
180/2017. (VII. 20.) 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 támogatásban 
részesíti 
 

Peitl Csaba 
9184 Kunsziget, Ifjúság u. 17. szám alatti lakost. 

 
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 
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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 
181/2017. (VII. 20.) 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 támogatásban 
részesíti 
 

Halász József 
9184 Kunsziget, Vörösmarty u. 19. szám alatti lakost. 

 
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 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
182/2017. (VII. 20.) 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 támogatásban 
részesíti 
 

Bélavári Ferenc és Bélaváriné Virág Margit 
9184 Kunsziget, Dózsa Gy. u. 21. 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 
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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 
183/2017. (VII. 20.) 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 támogatásban 
részesíti 
 

Tilai Judit és Molnár Balázs 
9184 Kunsziget, Duna u. 32. 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 

 
 
e) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskolában elvégzendő karbantartási munkálatokról, a 2017/2018-as tanév előkészítése 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja, hogy a földszinti ajtókat mázoltassa az önkormányzat első 
körben, a nyári szünetben. 
 
Csapó Gábor képviselő javasolja az iskola karbantartási munkálatainak elvégzését a mellékelt 
táblázat szerint. 
 
Lendvai Ivánné polgármester véleménye szerint nagyszerű és logikus lenne a folyosók egyidejű 
felújítása, az összes ajtó mázolása. Sajnos a TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosító számú: 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI Energetikai felújítása című pályázat 
eredménye még nem ismert, javasolja, hogy a halaszthatatlan felújításokat (ajtó mázolást) 
végezzék el. Kéri a képviselő-testületet, hogy bruttó 400.000 Ft összegben támogassa a 
munkálatok elvégzését. 
 
A napirendi ponttal 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 
184/2017. (VII. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában elvégzendő karbantartási 
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munkálatokat a melléklet szerinti tartalommal összesen bruttó 
400.000 Ft összegben, amelyet az önkormányzat 2017. évi 
költségvetése terhére biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a munkálatok lebonyolítására, 
beleértve a szükséges beszerzéseket és szerződéskötést. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés a 2018. évi VI. Húsleves és Petrezsirom Fesztivál megrendezésének feltételéről 

(szóbeli előterjesztés) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy szükséges lenne a szervezés mihamarabbi 
megkezdése, így a 2018. évi VI. Húsleves és Petrezsirom Fesztivál időpontjának kijelölése. Várja 
a képviselő-testület javaslatait. 
 
Csapó Gábor képviselő elmondja, hogy a környező települések rendezvényeihez igazodva a 2018. 
június 2. lenne a legideálisabb időpont. 
 
A napirendi ponttal 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 
185/2017. (VII. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. évi VI. Húsleves és Petrezsirom Fesztivál 
megrendezésének időpontját 2018. június 2. napjában 
határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a szervezés előkészítésére, 
megkezdésére és a szervezőbizottság tagjainak felkérésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
g) Fiatalok helyzete Kunszigeten 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Szalay Győző alpolgármester sajnálja, hogy a kunszigeti fiatalokat ilyen nehéz kimozdítani. 
Véleménye szerint a korábban felvetett ötlet alapján a Bursa Hungarica ösztöndíjjal 
támogatottaknak szervezzen egy tájékoztatót, összejövetelt az önkormányzat. 
 
A képviselő-testület egyhangúan egyetért az elhangzott javaslattal. 
 
A napirendi ponttal 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 
186/2017. (VII. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer által 
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támogatott fiatalok részére „Kunszigeti Ifjúsági Café” 
önkormányzati tréning megrendezését, amelynek költségeit az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert az időpont kijelölésére és a 
program megszervezésére, lebonyolítására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Házi segítségnyújtás feladatellátás személyi feltételei 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
187/2017. (VII. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
biztosítja a házi segítségnyújtás személyi feltételeit a jelenlegi, 
helyben lakó szociális gondozókkal. 
Forgó Béláné, 9184 Kunsziget, Duna u. 36. szám alatti lakost 
szociális gondozói munkakörben kívánja foglalkoztatni 2017. 
július 25. - 2019. február 28-ig terjedő határozott idejű 
közalkalmazotti jogviszony keretében. A munkakör betöltéséhez 
szükséges képesítés megszerzését a képviselő-testület 
támogatja, amelyet az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
terhére biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a tanulmányi szerződés 
feltételeinek meghatározására és aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csapó Gábor képviselő, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke javasolja, hogy az önkormányzat 
által ellátott házi segítségnyújtás szolgáltatás tekintetében a polgármester általános 
felhatalmazással gyakorolja a munkáltató jogköröket. 
 
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 
188/2017. (VII. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
fenntartóként általános felhatalmazását adja, hogy a Kunsziget 
Község Önkormányzata által ellátott házi segítségnyújtás 
szolgáltatást érintő minden személyi kérdés tekintetében az 
eddig gyakorolt egyéb munkáltatói jogkörökön kívül a 
polgármester a képviselő-testület helyett és nevében teljes 
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munkáltató jogkört (beleértve a kinevezés, felmentés és 
jutalmazás jogkörét is) gyakoroljon. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
i) Döntés pályázat kiírásáról a sport büfé üzemeltetésére 

(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 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
189/2017. (VII. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kunszigeti sport büfé (9184 Kunsziget, Győri út 014/41 hrsz.) 
üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírását a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja, valamint támogatja a hirdetés 
megjelenését bruttó 200.000 Ft összegben, amelyet az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
j) Döntés Öttevény község rendezési terv módosításának véleményezéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal 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 
190/2017. (VII. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Öttevény község településrendezési tervének módosításával 
(Msz.Rp.I.265-1) kapcsolatban eltérő véleményt nem fogalmaz 
meg, megállapítja, hogy az nem sérti Kunsziget község 
érdekeit, a további eljárásban nem kíván részt venni. Felkéri a 
polgármestert, hogy döntésükről Öttevény község 
polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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