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KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. 
TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 

__________________________________________________________________________ 
 
Sz.: III/1-16/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. augusztus 10-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel, 

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

 
Tanácskozási joggal jelen van: 

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

 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy dr. Virág Károly képviselő 
jelezte késését a testületi ülésről. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 6 fő jelen van, így 
határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző alpolgármestert és Farkas 
Ferencné képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendek elfogadására. 
 
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: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
192/2017. (VIII. 10.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2017. augusztus 10-i rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirend: 

 
1) Tájékoztató a TOP-1.4.1-15.GM1-2016-00001 sz. „Tündérkert” Bölcsőde építése című 

pályázatról 
2) Döntés a sport büfé üzemeltetéséről 
3) Döntés letelepedési támogatásokról 
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Napirend tárgyalása: 

 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
Tájékoztató a TOP-1.4.1-15.GM1-2016-00001 sz. „Tündérkert” Bölcsőde építése című 
pályázatról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Kéri a képviselő-testület döntését a 
kifogás benyújtásával kapcsolatban. 
 
 
Dr. Virág Károly képviselő 17.14 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, a képviselő-
testület létszáma 7 főre emelkedett. 

 
 
Szalay Győző alpolgármester meglátása szerint veszíteni valója nincs az önkormányzatnak, ha 
benyújtja a kifogásemelést. 
 
Csapó Gábor képviselő elmondja, hogy a bölcsőde megépítése a legfontosabb célkitűzése a 
képviselő-testületnek, mindenféleképpen támogatja a kifogás benyújtását. 
 
Tóth Róbert képviselő egyetért az elhangzott javaslattal, mindezek mellett fontosnak látja más 
lehetőségek keresését a Tündérkert Bölcsőde megépítésére. 
 
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 
193/2017. (VIII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kifogást nyújt be a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron 
Megyei Igazgatósága IKT-2017-608-I1-00002152 iktatószámú 
értesítése alapján, a TOP-1.4.1-15.GM1-2016-00001. számú 
„Tündérkert” Bölcsőde építése Kunszigeten című pályázatának 
elutasítása vonatkozásában. 
Felhatalmazza a polgármestert a kifogás benyújtására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a sport büfé üzemeltetéséről 

 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a sport büfé üzemeltetésére kiírt pályázati felhívásra 
nem érkezett pályázat, holott több vállalkozó is értesült a lehetőségről. A képviselő-testületnek 
döntenie kell újabb pályázat kiírásáról, illetve kérdésként merült fel, hogy a feltételeken akar-e 
változtatni. Javasolja az előterjesztésben foglaltak szerinti pályázati felhívás elfogadását. 
 
dr. Virág Károly képviselő kérdezi, hogy a sportegyesületből valaki nem tudná-e működtetni a 
büfét. 
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Tóth Róbert képviselő elmondja, hogy nem tud senkit, aki a sportegyesülettel kapcsolatban áll és a 
működéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik. Az, hogy maga az egyesület működtesse a 
büfét, szerinte nagyon körülményes, ő ebbe nem bonyolódna bele. Azt viszont el tudja fogadni, ha 
a mezek mosatását az egyesület rendezné a későbbiekben, nem a büfét működtető vállalkozó. 
 
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 
194/2017. (VIII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kunszigeti sport büfé (9184 Kunsziget, Győri út 014/41 hrsz.) 
üzemeltetésére vonatkozó újabb 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 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4. mellékletét képezi.) 
 
Döntés letelepedési támogatásokról 
 
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 
195/2017. (VIII. 10.) 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 
 

Németh Zoltán 
9132 Árpás, Dombiföld út 3. 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 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
196/2017. (VIII. 10.) 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 
 

Pásztor Dávid és Pásztorné Békési Brigitta 
9071 Gönyű, Damjanich u. 4. 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 

 
 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a 2017. szeptember 7-i képviselő-testületi ülés más 
önkormányzati programmal való ütközés miatt későbbi időpontban, 2017. szeptember 14-én 18:00 
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 
197/2017. (VIII. 10.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. évre vonatkozó munkatervét úgy módosítja, hogy a 2017. 
szeptember 7-i rendes, nyilvános képviselő-testületi ülés 2017. 
szeptember 14-én 18:00 órakor kerül megtartásra. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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