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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/182-10/2018. 
 

Jegyzőkönyv 
 

amely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. június 6-án (szerda) 19:00 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 
 
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. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 6 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 6 
fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
106/2018. (VI. 6.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2018. június 6-i rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
Napirend: 
 
1.) Útfelújítás a Duna utca - Gátőrház és Duna utca - József Attila utca utakon 
2.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése pályázathoz kapcsolódó „Kunsziget, külterületi út felújítása” – Győri út 

3.) Döntés Szent Lőrinc római katolikus templom belső felújítását meghatározó tervek 
készíttetéséről, finanszírozásáról 

4.) Ipari üzemek fejlesztése 
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Lendvai Ivánné polgármester megállapítja, hogy a 4. napirendi pontként tárgyalni kívánt „Ipari 
üzemek fejlesztése” az önkormányzat vagyonával való rendelkezésének tárgykörét érinti, így 
javasolja zárt ülés tartását. 
 
A 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 
107/2018. (VI. 6.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában 
meghatározottakra figyelemmel zárt ülést tart a 4. napirendi 
pont tekintetében. 

 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
Útfelújítás a Duna utca - Gátőrház és Duna utca - József Attila utca utakon 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Csapó Gábor képviselő szerint azt kell mérlegelni, hogy ha a 2. változatot választja a testület, az a 
későbbiekben aszfaltozható-e, illetve milyen teherbírású lesz ez az út. 
 
Szalay Győző alpolgármester elmondja, hogy információi szerint nagy teherbírású a 2. változatban 
szereplő út, elbírja a 40 tonnás kamionokat, amelyre szükség van, tekintettel az út éves 
kamionforgalmára (800-1000 kamion). Az aszfaltozás 6 cm és 10 évig bírja. Az út alapja mindkét 
esetben murva lenne. 
 
Lendvai Ivánné polgármester szerint azt kell mérlegelni a döntésnél, hogy most adja ki a testület 
az aszfaltozott út árát, vagy 2 év múlva, vagy apránként. A bitumen árának emelése folyamatos. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
108/2018. (VI. 6.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Duna utca-Gátőrház és Duna utca-József Attila 
utca utak vonatkozásában kétrétegű felületi bevonat 
készítésével történő útfelújítást és elfogadja a STRABAG 
Általános Építő Kft. (9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b.) ezen 
utak felújítására adott árajánlatát 11.090.460 Ft + ÁFA 
összegben, amelyet az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
terhére biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
pályázathoz kapcsolódó „Kunsziget, külterületi út felújítása” – Győri út 
 
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 
109/2018. (VI. 6.) határozata 
 
1. A Képviselő-testület a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat 
keretében „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázathoz 
kapcsolódó „Kunsziget, külterületi út felújítása” – Győri út” 
tárgyban a közbeszerzési eljárást megindítja. Az eljárás fajtája: 
a Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti, tárgyalás nélküli, nyílt 
eljárás. 
 
2. Az eljárásban az ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági 
szereplőknek kerüljön megküldésre: 
- Arvia Építő Kft. (9024 Győr, Bartók Béla u. 8/A.) 
- MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft. (9028 Győr, Külső Sági u. 20.) 
- STRABAG Általános Építő Kft. (9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b.) 
- Glázer Trans (Győr, Homokbánya út 01145/52 hrsz.) 
- Óvár Építőipari Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14.) 
 
3. Az eljárásban műszaki ellenőri feladatok ellátására, az alábbi 
személyektől kérjen árajánlatot: 

- Somogyi Róbert (SPL Hungaria Kft., 9025 Győr, 
Szarvas u. 25.)  
- Csigó András (9300 Csorna, Táncsics u. 76/a.) 
- Kiss Tamás (9024 Győr, Síp u. 5.) 

 
4. Az eljárásban 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. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: eljárás megindítása tekintetében: 2018. június 30. 
 bírálóbizottsági tagok felkérése: 2018. június 20. 
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