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KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

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

__________________________________________________________________________ 
 
Sz.: III/1-19/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. október 3-án (kedd) 18:00 órai kezdettel, 

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

Csapó Gábor képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

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

 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy Csapó Gábor képviselő 
hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. 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 napirend 
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 
220/2017. (X. 3.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2017. október 3-i rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirend: 

 
1.) TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése 
Levegő-levegő hőszivattyú rendszer kiviteli tervdokumentációjának elkészíttetése 
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Napirend tárgyalása: 

 
 
1.) napirendi pont 

(szóbeli előterjesztés) 
 
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése 
Levegő-levegő hőszivattyú rendszer kiviteli tervdokumentációjának elkészíttetése 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy sikeres pályázattal a projekt megvalósítására 68 
millió forintot nyert az önkormányzat. 
 
A műszaki tartalom két részből áll: 
 

 Az első eleme az iskola épületének felújítása, külső hőszigetelése. A tervek 
megvalósulását a Győri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya jóváhagyta, 
a kivitelezéshez építészeti tenderterv szükséges. Nagy feladat az épület felújításában az 
azbesztmentesítés, az összes palát le kell szedni napelemekkel együtt, ezt követően egy 
olyan pala kerül felhelyezésre, amely az EU szabványoknak megfelel. Ezen kívül négy 
tetőablak, valamint az első és hátsó bejárati ajtó cseréje valósulhat meg, melyre a korábbi 
felújítások nem adtak lehetőséget. A munkálatok során az épület akadálymentesítését is 
meg kell oldani. 

 A második elem az energetikai felújítás, levegő-levegő hőszivattyú rendszer kerül 
kialakításra, erről a rendszerről a képviselő-testület 2015. decemberében már tájékoztatást 
kapott. 

 
A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik, magába foglalja a teljes 
műszaki tartalmat, generálkivitelezés formájában. Az energetikai korszerűsítés nem 
engedélyköteles beruházás, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához becsült megvalósítási 
összegre, árazatlan költségvetésre, mindehhez a pontos műszaki tartalom meghatározása 
érdekében gépészeti-műszaki dokumentációra van szükség. 
 
 
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 
221/2017. (X. 3.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9184 Kunsziget, 
Petőfi tér 12.) energetikai felújításának pályázati forrásból 
történő megvalósításához szükséges gépészeti-műszaki kiviteli 
dokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
szükséges további dokumentációk elkészíttetésére, amelyek 
költségét legfeljebb bruttó 1.500.000 Ft összegben az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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