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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/1-9/2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. április 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 
 
Meghívott vendégek: 

dr. Muli Orsolya igazgatási előadó 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 6 fő 
jelen van, így határozatképes, Szalay Győző alpolgármester hivatalos elfoglaltsága miatt később 
érkezik a testületi ülésre. 
Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Róbert és dr. Virág Király képviselőket. A kiküldött 
napirendi pontokhoz változtatást javaslok, kérem felvenni a döntést igénylő napirendi pontok közé 
az alábbiakat: „Döntés a kunszigeti településfejlesztési nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
alapításáról”, „Keretmegállapodás megkötése a közműszolgáltatókkal lakhatási kiadások 
támogatására, Döntés a Fő u. 24. sz. alatti ingatlan bontására érkezett árajánlatokról, Döntés „A 
legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz való 
csatlakozásról, Döntés a Falumegújítási találkozón való részvételről. 

A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. Javasolja, hogy az alábbi napirendi 
pontokkal egészüljön ki a mai zárt testületi ülés: „Települési támogatási kérelmek”. „Döntés 
termáltelkek vételéről”,  
 
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 
105/2015. (IV. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2015. április 30-i képviselő-testületi ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja: 

 
 



2/12 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 

 
2.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 

 
3.) Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 
 
4.) Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 

 
5.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés Kunsziget község településrendezési és szabályozási tervének 
felülvizsgálatáról 

b) Döntés támogatási nyilatkozat kiadásáról 
c) Döntés lakásfelújítási kérelmekről 
d) Döntés első lakáshoz jutási támogatási kérelemről 
e) Döntés a kunszigeti településfejlesztési nonprofit kft. alapításáról 
f) Keretmegállapodás megkötése a közműszolgáltatókkal lakhatási kiadások 

támogatására 
g) Döntés a Fő u. 24. sz. alatti ingatlan bontására érkezett árajánlatokról 
h) Döntés „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos 

programhoz való csatlakozásról 
i) Döntés Falumegújítási találkozón való részvételről 

 
Zárt ülés: 

 
1.) Döntés települési támogatás iránti kérelmekről 
2.) Döntés termálterülettel kapcsolatban 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A témával 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 
106/2015. (IV. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetét. 
 
A témával 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 
107/2015. (IV. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2015. 03. 26. 
és 2015. 04. 30. közötti időszak kiadásainak fedezésére 
13.000.000 Ft, azaz tizenhárommillió forint TPBFJ 
értékesítéséhez hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester: ismerteti az előterjesztést. 
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításról 
szóló rendelet tervezetét a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a Képviselő-testület részére 
elfogadásra javasolta. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 18.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló 
5/2015. (V. 20.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos 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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
108/2015. (IV. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló 
tájékoztatást, valamint az éves belső ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásról 
szóló rendelet megalkotása 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a 
zárszámadásról szóló rendelet tervezetét a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 
Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 
 
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 
109/2015. (IV. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2014. évi 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló 
6/2015. (V. 20.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
 
5.) Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés Kunsziget község településrendezési és szabályozási tervének felülvizsgálatáról 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Ismert a testület előtt, hogy a bölcsőde tervezése során a 
tervezendő épület nagysága miatt a település rendezési és szabályozási tervében meghatározott 
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40%-os beépítési övezeti jelet 50%-ra kell emelni, az eljárást megindítottuk, ezzel kapcsolatban 19 
szakhatóságot kerestünk meg, az állásfoglalások visszaérkezése folyamatban van. 
Kunsziget község rendezési és szabályozási tervét 2002. június 24-én fogadta el rendelettel a 
Képviselő-testület, melyet azóta többször is módosított. 
Szükség lenne a terv átdolgozására, felülvizsgálatára a bekövetkezett változások miatt. Törvényi 
előírás a 2017-ig történő felülvizsgálat. 
Én szeretném javasolni, hogy időben kezdjük el a tervek felülvizsgálatát, mert ez időigényes 
folyamat. Kérem a testületet, hogy hatalmazzon fel a felülvizsgálat tárgyában a Talent-Plan Kft-től, 
mint a jelenleg hatályos tervek készítőjétől árajánlat beszerzésére. 
 
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 
110/2015. (IV. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja Kunsziget község jelenleg hatályos rendezési és 
szabályozási tervének felülvizsgálatát, átdolgozását és 
módosítását, egyben felhatalmazza Lendvai Ivánné 
polgármestert, hogy a felülvizsgálat tárgyában árajánlatot kérjen 
a Talent-Plan Kft-től (9023 Győr, Richter J. u. 11.). 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. május 31. 

 
 
b) Döntés támogatási nyilatkozat kiadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, melynek tárgya együttműködési 
megállapodás megkötése a Kunszigeti Sportegyesülettel a tervezett kisbusz beszerzésre és annak 
használatára vonatkozóan. Nettó 8 millió forintig lehet benyújtani a pályázatot, utófinanszírozott a 
pályázat, egy 9 személyes Ford mikrobusz a választott jármű. 
 
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 
111/2015. (IV. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Sportegyesület – az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 
elnevezésű – pályázatát támogatja, egyúttal az együttműködési 
megállapodást a mellékelt tartalommal jóváhagyja, valamint 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírásra. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 
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c) Döntés lakásfelújítási kérelmekről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9-14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztéseket. 
 
A témával 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 
112/2015. (IV. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi lakásfelújítási támogatásról szóló 13/2011. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelete alapján 

Puxbaum László 
9184 Kunsziget, Hunyadi u. 20. szám alatti lakost 

300.000 Ft vissza nem térítendő helyi lakásfelújítási 
támogatásban részesíti. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
megállapított támogatás kifizetéséről 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 

 
 
A témával 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 
113/2015. (IV. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi lakásfelújítási támogatásról szóló 13/2011. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelete alapján 

Csala Tímea 
9184 Kunsziget, Rákóczi u. 7. szám alatti lakost 

300.000 Ft vissza nem térítendő helyi lakásfelújítási 
támogatásban részesíti. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
megállapított támogatás kifizetéséről 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 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
114/2015. (IV. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi lakásfelújítási támogatásról szóló 13/2011. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelete alapján 

Gáli Béláné 
9184 Kunsziget, Rákóczi u. 22. szám alatti lakost 

300.000 Ft vissza nem térítendő helyi lakásfelújítási 
támogatásban részesíti. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
megállapított támogatás kifizetéséről 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 

 
 
A témával 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 
115/2015. (IV. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi lakásfelújítási támogatásról szóló 13/2011. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelete alapján 

Gintliné Szalai Anita 
9184 Kunsziget, Ifjúság u. 41. szám alatti lakost 

300.000 Ft vissza nem térítendő helyi lakásfelújítási 
támogatásban részesíti. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
megállapított támogatás kifizetéséről 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 

 
 
A témával 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 
116/2015. (IV. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi lakásfelújítási támogatásról szóló 13/2011. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelete alapján 

Börzsei Arnold 
9184 Kunsziget, Ady E. u. 15. szám alatti lakost 
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300.000 Ft vissza nem térítendő helyi lakásfelújítási 
támogatásban részesíti. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
megállapított támogatás kifizetéséről 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 

 
 
A témával 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 
117/2015. (IV. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi lakásfelújítási támogatásról szóló 13/2011. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelete alapján 

Szalai Imre 
9184 Kunsziget, Győri u. 21. szám alatti lakost 

300.000 Ft vissza nem térítendő helyi lakásfelújítási 
támogatásban részesíti. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
megállapított támogatás kifizetéséről 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 

 
 
d) Döntés első lakáshoz jutási támogatási kérelemről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az igazgatási előadót, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Muli Orsolya igazgatási előadó ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
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 
118/2015. (IV. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fiatalok első lakáshoz jutásának, Kunsziget községben történő 
letelepedésének önkormányzati támogatásáról szóló 2/2011. 
(II. 19.) önkormányzati rendelete és az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete 
alapján fiatalok első lakáshoz jutásának, Kunsziget községben 
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történő letelepedésének önkormányzati támogatásában 
részesíti 

Belme Tamás Lajos 
3779 Alacska, Vörösmarty u. 30. szám alatti lakost és  

Vajtó Csilla  
3530 Miskolc, Király u. 9. 7/3. szám alatti lakost. 

 
A vissza nem térítendő támogatás összege 700.000 Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzati lakáscélú 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 

 
 
e) Döntés a kunszigeti településfejlesztési nonprofit kft. alapításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: ismerteti az előterjesztést. Korábban arról volt szó, hogy a három 
település együtt hoz létre településfenntartási célokra kft-t, a testület véleménye ezzel 
kapcsolatban az volt, hogy Kunsziget önállóan hozza létre a kft-t. Első lépésként a társaság 
alapításáról kell határozni, ezzel egyidejűleg a társaság nevéről is dönteni kell. 
 
Szalay Győző alpolgármester 19:03 perckor megérkezett az ülésre. 

 
Tóth Róbert képviselő: Véleményem szerint is önállóan hozza létre Kunsziget a kft-t, a kérdésem 
ezzel kapcsolatban, hogy valóban nonprofit kft-t akarunk létrehozni? 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: A nonprofit kft. lényege az, hogy a hasznot nem veheti fel osztalékként 
a tulajdonos. Ugyanazokat a tevékenységeket végezheti, mint egy forprofit vállalkozás, azonban 
véleményem szerint társadalmi megítélés szempontjából előnyösebb, továbbá egyes pályázatok 
esetében is jobb megítélés alá eshet. 
 
Csapó Gábor képviselő: Véleményem szerint célszerűbb nonprofit vállalat alapítása, ha 
pályázatokban akarunk részt venni. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Ezt a kérdést jól körül kell járnunk, az ügyvéddel további 
egyeztetést javaslok. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Rendben, akkor felveszem a kapcsolatot az ügyvéd úrral és további 
egyeztetéseket folytatok az önkormányzati tulajdonú kft. alapításával kapcsolatban, melyet ezt 
követően a testület elé tárok. 
 
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 
119/2015. (IV. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Lendvai Ivánné polgármestert, hogy dr. Pardavi 
László ügyvéddel a településüzemeltetési feladatokra 
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alapítandó önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű 
társaság tárgyában további egyeztetést folytasson, melynek 
eredményéről a Képviselő-testületet a soron következő rendes 
ülésen tájékoztatja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. május 28. 

 
 
f) Keretmegállapodás megkötése a közműszolgáltatókkal lakhatási kiadások támogatására 
(települési támogatás – lakásfenntartási támogatás) 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a GDF Suez Zrt. részéről megérkezett a 
keretmegállapodás, ami az eddigi, jegyzői hatáskörben adható lakásfenntartási támogatás helyett, 
a képviselő-testület hatáskörében adható települési támogatás vonatkozásában szolgálná azt a 
célt, hogy a lakhatási kiadások fedezésére nyújtandó támogatás természetben is adható legyen, 
azaz a támogatott nem pénzt kap havonta, hanem a testület döntése alapján a közüzemi díjai 
kerülnek kifizetésre. Ezen megállapodás nélkül közüzemi díjhoz való hozzájárulást az 
önkormányzat nem tud utalni, ez tehát főként technikai jellegű kérdés. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az önkormányzati szociális rendelet lakásfenntartási 
támogatással kapcsolatos szakaszait. 
 
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 
120/2015. (IV. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy az önkormányzat a települési támogatás 
keretében adható lakásfenntartási támogatás természetbeni 
ellátásként történő megállapítása érdekében a közüzemi 
szolgáltatókkal keretmegállapodást kössön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ezen 
megállapodások aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
g) Döntés a Fő u. 24. sz. alatti ingatlan bontására érkezett árajánlatokról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi.) 

 
Lendvai Ivánné polgármester: ismerteti az előterjesztést. Az Energiagépész Kft. árajánlatában a 
vállalkozói díj összege tartalmazza a főépület bontása mellett a nyári konyha felújítását is.  A 
vállalkozói díj az egyeztetés alapján 1.750.000 Ft + ÁFA, azaz 2.222.500 Ft összegre módosult. 
Ezen Kft. árajánlata a legalacsonyabb összegű és egyben a legmagasabb műszaki tartalmú is, 
hiszen a főépület bontása mellett a melléképület felújítását is tartalmazza. 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
121/2015. (IV. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza az Energiagépész Kft-t (cégjegyzékszám: 08-09- 
026300, székhely: 9153 Öttevény, Fő u. 53.) a Kunsziget, Fő u. 
24. sz. alatti ingatlanon található épület bontásával és a 
melléképület felújításával, nettó 1.750.000 Ft, bruttó 2.222.500 
Ft vállalkozói díjért. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. május 31. 

 
 
h) Döntés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos 
programhoz való csatlakozásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Karcag városából indult a kezdeményezés, kérem a testület 
felhatalmazását a csatlakozásra! 
 
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 
122/2015. (IV. 30.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozik „A legszebb konyhakertek” - Magyarország 
legszebb konyhakertjei elnevezésű országos programhoz. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására és minden, a 
programmal kapcsolatos dokumentum aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
i) Döntés Falumegújítási találkozón való részvételről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a falumegújítási találkozó 2015. 
május 21-22. napján kerül megrendezésre Komlóskán. Kérem, hogy minél szélesebb körben 
vegyünk részt az eseményen! 
 
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 
123/2015. (IV. 30.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt 
vesz a 2015. május 21-22. napján Komlóskán megrendezésre  
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