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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/182-4/2018. 
 

Jegyzőkönyv 
 

amely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. február 26-án (hétfő) 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 
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 7 fő 
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay 
Győző alpolgármestert és Farkas Ferencné képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalására. 
 
 
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 
40/2018. (II. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2018. február 26-i rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirend: 

 
1) Döntés „Széchenyi 2020” Pannónia Kincse Leader Egyesület helyi pályázati felhívása 

alapján 
- „Turisztikai szolgáltatás és attrakció fejlesztése” VP 6-19.2.1-70-1-17 kódjelű 

pályázat beadásáról 
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2) Döntés „Széchenyi 2020” Pannónia Kincse Leader Egyesület helyi pályázati felhívása 
alapján 
- „Vonzó vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése” 

VP 6-19.2.1-70-3-17 kódjelű pályázat beadásáról 

 
3) Döntés a „Turisztikai szolgáltatás és attrakció fejlesztése” VP 6-19.2.1-70-1-17 

kódjelű és a „Vonzó vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének 
elősegítése” VP 6-19.2.1-70-3-17 kódjelű pályázatok előkészítése és a 
projektmenedzsment feladatok ellátására érkezett árajánlatokról 

 
4) Döntés az intézményi étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról 

 
5) Döntés Kunsziget Község Önkormányzata és a Rábakész Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. között 2011. július 10-én Kunsziget község közétkeztetési 
feladatainak ellátása tárgyában létrejött szerződés módosításáról 

 
6) Döntés Kunsziget délnyugati részén található önkormányzati tulajdonú 15/31, 15/32, 

15/33, hrsz. építési telkek vásárlására érkezett vételi ajánlatról 

 
7) Döntés Kunsziget délnyugati részén található önkormányzati tulajdonú 15/52 hrsz. 

építési telek vásárlására érkezett vételi ajánlatról 

 
8) Dunaszeg község rendezési terv módosításának véleményezése 

 
9) Döntés a VI. Húsleves- és Petrezsirom Fesztivál vendéglátás feladatainak ellátására 

pályázat kiírásáról 

 
 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
Döntés „Széchenyi 2020” Pannónia Kincse Leader Egyesület helyi pályázati felhívása 
alapján 
- „Turisztikai szolgáltatás és attrakció fejlesztése” VP 6-19.2.1-70-1-17 kódjelű pályázat 

beadásáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester 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 a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2018. (II. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Kunsziget Község Önkormányzata a 
„Széchenyi 2020” Pannónia Kincse Leader Egyesület helyi 
felhívása által meghirdetett, a VP 6-19.2.1-70-1-17 kódjelű, 
„Turisztikai szolgáltatás és attrakció fejlesztése” című pályázati 
felhívás alapján pályázatot nyújtson be, „Szent Antal kápolna és 
környékének zarándok pihenőhellyé alakítása Kunsziget 
községben” címen, Kunsziget Győri út 236 és 235/7 hrsz-on. 
A projekt megvalósításának teljes költsége bruttó14.464.745 Ft, 
melyből pályázaton elnyerhető támogatás összege 7.232.373 
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Ft, önrész összege 7.232.373 Ft, melyet a Képviselő-testület az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, 
az ahhoz szükséges dokumentumokat aláírja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
Döntés „Széchenyi 2020” Pannónia Kincse Leader Egyesület helyi pályázati felhívása 
alapján 
- „Vonzó vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése” VP 6-

19.2.1-70-3-17 kódjelű pályázat beadásáról 
 
Lendvai Ivánné polgármester 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 a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2018. (II. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Kunsziget Község Önkormányzata a 
„Széchenyi 2020” Pannónia Kincse Leader Egyesület helyi 
pályázati felhívása által, VP 6-19.2.1-70-3-17 kódjelű, „Vonzó 
vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének 
elősegítése” című pályázati felhívás alapján pályázatot nyújtson 
be. A projekt megvalósításához szükséges önerőt a Képviselő-
testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, 
az ahhoz szükséges dokumentumokat aláírja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a „Turisztikai szolgáltatás és attrakció fejlesztése” VP 6-19.2.1-70-1-17 kódjelű és a 
„Vonzó vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése” VP 6-
19.2.1-70-3-17 kódjelű pályázatok előkészítése és a projektmenedzsment feladatok 
ellátására érkezett árajánlatokról 

 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2018. (II. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a „Turisztikai szolgáltatás és attrakció fejlesztése” VP 
6-19.2.1-70-1-17 kódjelű pályázat előkészítésére és a 
projektmenedzsment feladatok ellátására az alábbi ajánlattevő 
alábbi ajánlatát: 

Ajánlattevő megnevezése: Győri Térségfejlesztési és 
Projektmenedzsment Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1. 
Ajánlati ár: 150.000 Ft + ÁFA 
A projektmenedzsment szolgáltatás díja az elszámolható 
költségek 2%-a + ÁFA összeg. 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevővel a 
szerződést a fenti ajánlati árral, az ajánlati dokumentációban 
szereplő szerződéses feltételekkel megkösse. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
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 
44/2018. (II. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a „Vonzó vidéki települési környezet és szolgáltatások 
fejlesztésének elősegítése” VP 6-19.2.1-70-3-17 kódjelű 
pályázat előkészítésére és a projektmenedzsment feladatok 
ellátására az alábbi ajánlattevő alábbi ajánlatát: 

Ajánlattevő megnevezése: Győri Térségfejlesztési és 
Projektmenedzsment Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1. 
Ajánlati ár: 100.000 Ft + ÁFA 
A projektmenedzsment szolgáltatás díja az elszámolható 
költségek 2%-a + ÁFA összeg. 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevővel a 
szerződést a fenti ajánlati árral, az ajánlati dokumentációban 
szereplő szerződéses feltételekkel megkösse. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5-6. mellékletét képezi.) 
 
Döntés az intézményi étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
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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 a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2018. (II. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Rábakész Kft. által benyújtott, a vásárolt szolgáltatásként 
biztosított gyermekétkeztetés vállalkozási díjának emelésére 
irányuló kérelmét 2018. április 1. hatállyal, a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2018. április 1. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a szolgáltató kérelmének 
elfogadásával párhuzamosan a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet mellékletének 
módosítása is szükséges. 
 
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 
az intézményi és személyi térítési díjakról szóló 4/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
2/2018. (III. 8.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Döntés Kunsziget Község Önkormányzata és a Rábakész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
között 2011. július 10-én Kunsziget község közétkeztetési feladatainak ellátása tárgyában 
létrejött szerződés módosításáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Tóth Róbert képviselő javasolja, hogy a testület fogadja el a szerződés módosítására irányuló 
kérelmet, és kötelezze a szolgáltatót, hogy az áremelkedéssel kapcsolatos előterjesztést október 
31-ig nyújtsa be az önkormányzatnak. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2018. (II. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Kunsziget Község Önkormányzata és a Rábakész 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által kötött szerződés 
módosításához, amely alapján a vásárolt szolgáltatásként 
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biztosított gyermekétkeztetés vállalkozási díjának emelésére 
vonatkozó indítvány minden év október 31-ig nyújtható be az 
önkormányzat részére, a tárgyévet követő január 1-i hatállyal. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Döntés Kunsziget délnyugati részén található önkormányzati tulajdonú 15/31, 15/32, 15/33, 
hrsz. építési telkek vásárlására érkezett vételi ajánlatról 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2018. (II. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Szimetrik Kft. (9011 Győr, Váci M. u. 60/A.) 
telekvásárlásával kapcsolatban benyújtott kérelmét, miszerint a 
Kunsziget, 15/31, 15/32, 15/33 hrsz-ú ingatlanok vételárát két 
részletben kívánja megfizetni az önkormányzat részére. 
Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával és a 
szerződési feltételek kidolgozásával. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Döntés Kunsziget délnyugati részén található önkormányzati tulajdonú 15/52 hrsz. építési 
telek vásárlására érkezett vételi ajánlatról 

 
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 a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2018. (II. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja Pelyhe Gergő telekvásárlással kapcsolatban 
benyújtott kérelmét, miszerint a Kunsziget, 15/52 hrsz-ú 
ingatlan vételárát három részletben kívánja megfizetni az 
önkormányzat részére. 
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Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával és a 
szerződési feltételek kidolgozásával. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Dunaszeg község rendezési terv módosításának véleményezése 

 
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 a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2018. (II. 26.) 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: azonnal 

 
 
9.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a VI. Húsleves- és Petrezsirom Fesztivál vendéglátás feladatainak ellátására 
pályázat kiírásáról 

 
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 a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2018. (II. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VI. 
Húsleves- és Petrezsirom Fesztivál vendéglátás feladatainak 
ellátására vonatkozó pályázati kiírást a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
pályázati eljárás lebonyolítására és a benyújtásra kerülő 
pályázatok képviselő-testület elé történő beterjesztésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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