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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/1-24/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. november 30-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 
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 
Helyes Péter közbeszerzési szakértő 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 fő 
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay 
Győző alpolgármestert és Csapó Gábor képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirend 
kiegészítésére, javasolja, hogy a térítési díjak felülvizsgálatáról későbbi testületi ülésen döntsön a 
testület. Napirendi pontként kéri felvenni a Döntést igénylő ügyek közé a „Döntés Kunsziget 
Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról”, „Döntés a TOP-3.2.1-
15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
megindításáról”, „Döntés Kunsziget község településrendezési eszközök módosításának (msz.: 
17062) elfogadásáról”, „Döntés letelepedési támogatásról”, „Döntés a településkép védelméről 
szóló rendelet közzétételéről”, „Döntés a Szigetköz Natúrpark Egyesületbe történő belépésről”, 
„Dunaszentpál község rendezési terv módosításának véleményezése”, „Dunaszeg község 
rendezési terv módosításának véleményezése”, „Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola világításának korszerűsítéséről”, „Döntés 
védőoltások támogatásáról”, „Döntés Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési szerződés elfogadásáról”, 
„Döntés „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati felhívás alapján 
pályázat benyújtásáról” napirendeket. 

 
A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, tekintettel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározottakra. 
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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: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
243/2017. (XI. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2017. november 30-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.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
 
3.) A helyi adók mértékének felülvizsgálata, beszámoló az adóztatásról 
 
4.) Bérleti díjak felülvizsgálata 
 
5.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 

támogatandókról 
 
6.) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

illetménykiegészítéséről 
 
7.) Döntés a karácsonyi önkormányzati támogatásokról 
 
8.) Döntés Kunsziget Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
 
9.)  Döntés a TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése 
című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
10.) Döntést igénylő ügyek 
 

a) Döntés Kunsziget község településrendezési eszközök módosításának (msz.: 
17062) elfogadásáról 

b) Döntés letelepedési támogatásról 
c) Döntés a településkép védelméről szóló rendelet közzétételéről 
d) Döntés a Szigetköz Natúrpark Egyesületbe történő belépésről 
e) Dunaszentpál község rendezési terv módosításának véleményezése 
f) Dunaszeg község rendezési terv módosításának véleményezése 
g) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola világításának korszerűsítéséről 
h) Döntés védőoltások támogatásáról 
i) Döntés Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési szerződés elfogadásáról 
j) Döntés „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati 

felhívás alapján pályázat benyújtásáról 
 
Zárt ülés 
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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 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
244/2017. (XI. 30.) 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 
245/2017. (XI. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetési koncepciót. 
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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 
246/2017. (XI. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évi gazdálkodására vonatkozó koncepciót 
a mellékelt tartalommal jóváhagyja. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a koncepció alapján az 
önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló költségvetési 
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. Javasolja a telekadó 
felülvizsgálatát. 
 
Szalay Győző alpolgármester feleslegesnek látja a telekadót, támogatja az eltörlését. 
 
Csapó Gábor képviselő és Tóth Róbert képviselő nem támogatja a telekadó eltörlését. 
 
Lendvai Ivánné polgármester a javaslatok arányára tekintettel úgy bocsátja szavazásra az 
előterjesztést, hogy ki az, aki a helyi adórendeleten nem kíván változtatást eszközölni. 
 
A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
247/2017. (XI. 30.) 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 2018. évre 
vonatkozóan nem változtat, új adónem bevezetését 2018. 
január 1-től nem tervezi. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 



5/15 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az adóügyi előadót, hogy adjon tájékoztatást az 
adóbevételekről és adóhátralékok beszedéséről. 
 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó tájékoztatást ad a 2017. évi adóvégrehajtásokról. 
 
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 
248/2017. (XI. 30.) 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 18:39 órakor 
távoztak a testületi ülésről. 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. 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 
249/2017. (XI. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díját 
felülvizsgálta, azokon 2018. évben nem változtat. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 
benyújtott pályázatok támogatásáról 
 
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 
250/2017. (XI. 30.) határozata 

 
a) Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 
2018. évi kiírásra beérkezett „A” típusú érvényes 
pályázatokat az alábbiak szerint támogatja: 

 
 "A" típusú pályázók 

1. Fazekas Richárd  5.000 Ft/hó 
2. Börzsei Krisztina Anna  4.000 Ft/hó 
3. Gondár Viola   4.000 Ft/hó 
4. Gyurkovics Veronika  4.000 Ft/hó 
5. Horváth Csaba   4.000 Ft/hó 
6. Horváth Franciska  4.000 Ft/hó 
7. Kopacsek Viktória  4.000 Ft/hó 
8. Kuller Máté   4.000 Ft/hó 
9. Kuller Martin   4.000 Ft/hó 
10. Ramm Krisztián   4.000 Ft/hó 
11. Roll Dávid   4.000 Ft/hó 
12. Stoller Anita   4.000 Ft/hó 
13. Stróbli Kitti   4.000 Ft/hó 
14. Szabó Nikolett   4.000 Ft/hó 
15. Szabó Virág   4.000 Ft/hó 
16. Szalai Ildikó   4.000 Ft/hó 
17. Szalai Luca   4.000 Ft/hó 
18. Szalai Soma   4.000 Ft/hó 

 
b) Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 
2018. évi kiírásra beérkezett „B” típusú érvényes 
pályázatot az alábbiak szerint támogatja: 

  
1. Csapó Márk   4.000 Ft/hó 

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

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. 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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi 
illetménykiegészítéséről szóló 
15/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. 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 
251/2017. (XI. 30.) 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: 
 
2017-ben a 70. életévüket betöltöttek részére 3000 Ft/fő, 
 
2017-ben a 80. életévüket betöltöttek részére 3000 Ft/fő és 500 
Ft/fő értékű ajándékcsomag. 
 
A képviselő-testület a támogatást a 2017. évi költségvetéséből 
biztosítja. A támogatást azon személyek, akik 2017. december 
31-ig a 70. életévüket betöltötték az önkormányzati hivatal 
házipénztárában vehetik fel, a 80. életévüket betöltöttek részére 
a képviselők személyesen adják át. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
8.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Kunsziget Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
252/2017. (XI. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi módosított közbeszerzési tervét a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése című projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Helyes Péter közbeszerzési szakértőt az előterjesztés 
ismertetésére. 
 
Helyes Péter közbeszerzési szakértő 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 
253/2017. (XI. 30.) határozata 

 
I. Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a TOP-3.2.1-15-GM1-2016 pályázat keretében „A 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola épületenergetikai korszerűsítése” 
tárgyban a közbeszerzési eljárást megindítja. Az eljárás 
fajtája: nyílt eljárás, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben 
irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 
történő alkalmazásával, rész ajánlattételi lehetőséggel. 
1. rész: Iskolaépület épületenergetikai korszerűsítése. 
2. rész: Levegő-levegő hőszivattyús rendszerű (VRF) fűtő-, 
hűtő rendszer kiépítése. 
Az eljárás megindításának végső határideje: 2017. 12. 15. 
 

II. Az eljárásban az ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági 
szereplőknek kerüljön megküldésre, amennyiben az 
előzetes ellenőrzésnek megfelelnek: 

1. rész: Iskolaépület épületenergetikai korszerűsítése: 
- Tesz-Vesz Bau 007. Kft. 9155 Lébény, Akácfa u. 45. 
- Alpha-Therm Kft. 9175 Dunaszentpál, Magyar u. 8. 
- ER-SA Bau Kft. 9029 Győr, Külső Bácsai u. 10. 
- R-Meander Bau Kft. 9184 Kunsziget, Fő u. 45. 
- ENERGIA-GÉPÉSZ Kft. 9153 Öttevény, Fő u. 53. 
 

2. rész: Levegő-levegő hőszivattyús rendszerű (VRF) fűtő-, 
hűtő rendszer kiépítése: 

- Hűtő Klíma Kft. 9028 Győr, Fehérvári út 75. 
- Globe-Klíma Kft. 9028 Győr, Fehérvári u. 181. 
- SZANYÓ Kft. 1033 Budapest, Csikós u. 9. 
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- GasParts-Europe Kft. 1118 Budapest, Bozókvár u 18. 
- Unió Klíma Kft. 1033 Budapest, Zab u. 8. 
- COP Rendszertechnika Kft. 2013 Pomáz, Orlovácz u. 39. 
- Goodwill Energy Zrt. 1162 Budapest, Timur utca 74. 
- GEO-HVAC Kft. 2040 Budaörs, Budapesti út 39. 
- Econix Kft. 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 2. 
 
Határidő egyezik az eljárás megindításának határidejével. 
 

III. Az eljárás során a Bírálóbizottságban való részvételre az 
alábbi személyeket kéri fel: 

- dr. Szigethy Balázs – jegyző – jogi szakértelem biztosítására, 
- Helyes Péter- ÓBESTER Bt. – az előírt közbeszerzési 
szakértelem biztosítására, 
- Szabóné Süle Zita – Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
Kunszigeti Kirendeltsége – a pénzügyi szakértelem 
biztosítására, 
- Markó Gábor – építési műszaki ellenőr – a beszerzés tárgya 
szerinti szakértelem biztosítására, 
- Horváth Ákos – gépész műszaki ellenőr – a beszerzés tárgya 
szerinti szakértelem biztosítására. 
 
Határidő a bírálóbizottsági tagok felkérésére: 2017. 12. 04. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Helyes Péter közbeszerzési szakértő 19:34 órakor távozott a testületi ülésről. 

 
 
10.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés Kunsziget község településrendezési eszközök módosításának (msz.: 17062) 

elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12-13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
254/2017. (XI. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településszerkezeti tervet a Tm-6/m tervszámú, 17062 
munkaszámú és M = 1: 10 000 méretarányú terv szerint 
módosítja. 
 
A határozat csak a fent említett tervlappal együtt alkalmazható. 
 
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 megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 16/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
 
b) 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 
255/2017. (XI. 30.) 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 
 

Varga Mónika és Lakatos Lajos Dávid 
9152 Börcs, Fő u. 24. és 9024 Győr, Sió 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 

 
 
c) Döntés a településkép védelméről szóló rendelet közzétételéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. 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 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
256/2017. (XI. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a településkép védelméről 
szóló rendelettervezetet az érintett véleményező szervek részére 
állásfoglalásuk megadása céljából megküldje, továbbá lakossági 
véleményezésre bocsássa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés a Szigetköz Natúrpark Egyesületbe történő belépésről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. 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 
257/2017. (XI. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozni kíván a Szigetközi Natúrpark Egyesülethez (székhely: 
9181 Kimle, Fő utca 114.). A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges 
dokumentumokat az önkormányzat nevében aláírja. Tagdíjfizetési 
kötelezettségének a mindenkori költségvetése terhére eleget tesz. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Dunaszentpál község rendezési terv módosításának véleményezése 
(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 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
258/2017. (XI. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszentpál község településrendezési tervének 
módosításával (Msz.: 17096) 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 Dunaszentpál község 
polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2017. december 15. 
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f) Dunaszeg község rendezési terv módosításának véleményezése 

(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 
259/2017. (XI. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszeg község településrendezési tervének módosításával 
(Msz.: 17112) 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 Dunaszeg község 
polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2017. december 15. 

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

világításának korszerűsítéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. 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 
260/2017. (XI. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola világításának korszerűsítését 
legfeljebb bruttó 300.000 Ft összeggel, amelyet az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés védőoltások támogatásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést.  
 
Csapó Gábor képviselő támogatja az előterjesztésben foglaltakat, javasolja, hogy a képviselő-
testület a 2018. évi költségvetésébe építse bele a támogatás összegét. 
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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 
261/2017. (XI. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kunszigeti gyermekek részére támogatja a bárányhimlő és 
agyhártyagyulladás elleni oltások költségének 50%-át, amely 
kiadást beépít a 2018. évi költségvetésébe. 
Felkéri a jegyzőt a támogatás jogi hátterének kidolgozására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
i) Döntés Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési szerződés elfogadásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22-25. mellékletét képezi.) 
 
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 
262/2017. (XI. 30.) határozata 

 
1. Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ivóvíz ellátás 
biztosítására szolgáló (Öttevény - IV 11-02635-1-002-00-11) 
víziközmű-rendszerre vonatkozó, a rendszeren tulajdonnal 
rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok és a PANNON-
VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. között 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
rendelkezései alapján egybefoglalt, jelen előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező vagyonkezelési szerződést az aláírás 
napjáig időközben esetlegesen szükségessé váló módosítások 
figyelembevételével aláírja. 
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az ivóvíz ellátás 
biztosítására szolgáló (Öttevény - IV 11-02635-1-002-00-11) 
víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős 
önkormányzatok közötti, jelen előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező megállapodás alapján a víziközmű-rendszer 
egészével kapcsolatosan az ellátásért felelős 
önkormányzatokat Öttevény Község Önkormányzata jogosult 
képviselni a vagyonkezelési szerződésben foglaltakra is 
figyelemmel. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, 
hogy az ivóvíz ellátás biztosítására szolgáló (Öttevény - IV 11-
02635-1-002-00-11) víziközmű-rendszeren tulajdonnal 
rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok közötti, jelen 
előterjesztés mellékletét képező megállapodást az aláírás 
napjáig időközben esetlegesen szükséges módosítások 
figyelembevételével aláírja. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont 
szerint létrejövő vagyonkezelési szerződés és a 2. pont szerint 
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létrejövő megállapodás teljesítése érdekében valamennyi 
szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, 
eljárási cselekmény megtételére, beleértve a vagyonkezelési 
szerződés és megállapodás esetleges módosításait is. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
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 
263/2017. (XI. 30.) határozata 

 
1. Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a közműves 
szennyvízelvezetés és -tisztítás, egyesített rendszerű 
csapadékvíz-elvezetés biztosítására szolgáló (Kunsziget - SZV 
21-31626-1-009-00-15) víziközmű-rendszerre vonatkozó, a 
rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős 
önkormányzatok és a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati 
Víziközmű-szolgáltató Zrt. között a víziközmű-szolgáltatásról 
2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján egybefoglalt, 
jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező vagyonkezelési 
szerződést az aláírás napjáig időközben esetlegesen 
szükségessé váló módosítások figyelembevételével aláírja. 
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a közműves 
szennyvízelvezetés és -tisztítás, egyesített rendszerű 
csapadékvíz-elvezetés biztosítására szolgáló (Kunsziget - SZV 
21-31626-1-009-00-15) víziközmű-rendszeren tulajdonnal 
rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok közötti, jelen 
előterjesztés 4. számú mellékletét képező megállapodás 
alapján a víziközmű-rendszer egészével kapcsolatosan az 
ellátásért felelős önkormányzatokat Kunsziget Község 
Önkormányzata jogosult képviselni a vagyonkezelési 
szerződésben foglaltakra is figyelemmel. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, 
hogy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, egyesített 
rendszerű csapadékvíz-elvezetés biztosítására szolgáló 
(Kunsziget - SZV 21-31626-1-009-00-15) víziközmű-rendszeren 
tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok 
közötti, jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodást az 
aláírás napjáig időközben esetlegesen szükséges módosítások 
figyelembevételével aláírja. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont 
szerint létrejövő vagyonkezelési szerződés és a 2. pont szerint 
létrejövő megállapodás teljesítése érdekében valamennyi 
szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, 
eljárási cselekmény megtételére, beleértve a vagyonkezelési 
szerződés és megállapodás esetleges módosításait is. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 
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