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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/1-27/2015. 

Jegyzőkönyv 

 
mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. november 19-én (csütörtök) 18:30 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 jelen van: 

Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 fő 
jelen van, így határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Csapó Gábor és dr. Virág 
Károly képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok sorrendjének 
megváltoztatására, miszerint elsőként kéri tárgyalni „Az önkormányzat 2016. évi költségvetési 
koncepciójának megtárgyalása” napirendi pontot, másodikként pedig „A helyi adók mértékének 
felülvizsgálata” napirendi pontot. A Döntést igénylő ügyek közé felveszi a „Döntés a Kunszigeti Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI környezetrendezési tervének (sport-játék udvar) 
elkészítésére érkezett árajánlatról”, „Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
AMI részére interaktív tábla, projektor beszerzéséről”, „Döntés Kunsziget, Fő u. 82 hrsz. temető 
térvilágításának korszerűsítéséről, a beérkezett árajánlatról”, „Döntés karácsonyi betlehem készítésére 
érkezett módosított árajánlatról”, „Döntés községgazdálkodási telep építési engedélyezési tervének 
átdolgozásáról”, „Döntés Antal Zoltán lakáscélú önkormányzati támogatás iránti kérelme ügyében” 
napirendeket. 
A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. 
 
A 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 
258/2015. (XI. 19.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2015. november 19-i rendes, nyilvános képviselő-testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
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Napirendi pontok: 

 
1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
2.) A helyi adók mértékének felülvizsgálata 
3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
4.) Intézményi térítési díjak, bérleti díjak felülvizsgálata 
5.) Döntés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj-támogatásra beadott 

pályázatokról 
6.) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

illetménykiegészítéséről 
7.) Döntés a karácsonyi önkormányzati támogatásokról 
8.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI környezetrendezési 
tervének (sport-játék udvar) elkészítésére érkezett árajánlatról 

b) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI részére interaktív 
tábla, projektor beszerzéséről 

c) Döntés Kunsziget, Fő u. 82 hrsz. temető térvilágításának korszerűsítéséről, a beérkezett 
árajánlatról 

d) Döntés karácsonyi betlehem készítésére érkezett módosított árajánlatról 
e) Döntés községgazdálkodási telep építési engedélyezési tervének átdolgozásáról 
f) Döntés Antal Zoltán lakáscélú önkormányzati támogatás iránti kérelme ügyében 

 
Zárt ülés 
 
1.) Tájékoztatás termáltelkek ügyében 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti az első és második napirendi pont keretében megjelent 
előadókat: Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadót és Reizingerné Klemm Erika adóügyi 
előadót, egyben felkéri a gazdálkodási előadót, hogy az első napirendi ponthoz tartozó 
előterjesztést ismertesse. 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az előterjesztést. 
 
Tóth Róbert képviselő javasolja a régi sportöltöző felújítását és a konditeremmé alakítását, erre 
javasol a koncepcióban szerepeltetni 15.000.000 Ft + ÁFA összeget. Célszerűnek tartana továbbá 
a községgazdálkodási telephely kialakításához kapcsolódóan eszközbeszerzés céljából 
szerepeltetni 5.000.000 Ft + ÁFA összeget. Tájékoztatja egyúttal a Képviselő-testületet, hogy a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a testületi ülést megelőzően a koncepciót megtárgyalta 
és elfogadásra javasolja. 
 
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 
259/2015. (XI. 19.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi gazdálkodására vonatkozó koncepciót 
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a mellékelt tartalommal és az alábbi kiegészítésekkel 
jóváhagyja: 
 
A régi sportöltöző felújítása és konditeremmé alakítása céljára 
15.000.000 Ft + ÁFA összeget, valamint 
a községgazdálkodási telephely kialakításához kapcsolódóan 
5.000.000 Ft + ÁFA összeget a 2016. évi költségvetés 
tervezése során biztosít. 
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a koncepció alapján az 
önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 
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 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 
A helyi adók mértékének felülvizsgálata 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az adóügyi előadót, hogy az előterjesztést ismertesse. 
 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó 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 
260/2015. (XI. 19.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott 
helyi adók mértékét felülvizsgálta és azokon a 2016. évre 
vonatkozóan nem változtat, új adónem bevezetését 2016. 
január 1-től nem tervezi. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
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 
261/2015. (XI. 19.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adóbevételekről és adóhátralékokról szóló beszámolót a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
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Az 1. és 2. napirendi pontok előadói, Szabóné Süle Zita és Reizingerné Klemm Erika 19:09 órakor 
távoznak a testületi ülésről. 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. és 4. mellékletét képezi.) 

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

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
szóló beszámolót. 
 
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 
262/2015. (XI. 19.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a pénzügyi beszámolót. 
 
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 
263/2015. (XI. 19.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2015. 10. 29. 
és 2015. 11. 19. közötti időszak kiadásainak fedezésére 
4.000.000 Ft, azaz négymillió forint TPBFJ értékesítéséhez 
hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. és 6. mellékletét képezi.) 

 
Intézményi térítési díjak, bérleti díjak felülvizsgálata 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja a bérleti díjak változatlanul 
hagyását. 
 



5/11 

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 
264/2015. (XI. 19.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díját 
felülvizsgálta, azokon 2016. évben nem változtat. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az intézmények térítési díjaival kapcsolatos előterjesztést, 
az idei évhez képest változtatást nem javasol. 
 
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 
265/2015. (XI. 19.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézményi térítési díjakat felülvizsgálta, azokon 2016. január 1-
től nem változtat. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 

 
Döntés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj-támogatásra beadott 
pályázatokról 

 
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 meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
266/2015. (XI. 19.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat felhívására 
beadott pályázatokat az alábbi összeggel támogatja: 
 

 "A" típusú pályázók 

 
1. Fazekas Richárd  5.000 Ft/hó 
2. Horváth Barbara  5.000 Ft/hó 
3. Laczkó Gergely János  5.000 Ft/hó 
4. Biró Márk   4.000 Ft/hó 
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5. Dubi András   4.000 Ft/hó 
6. Dubi Anna   4.000 Ft/hó 
7. Frank Dániel   4.000 Ft/hó 
8. Gondár Flóra   4.000 Ft/hó 
9. Gyurkovics Veronika  4.000 Ft/hó 
10. Horváth Csaba   4.000 Ft/hó 
11. Horváth Franciska  4.000 Ft/hó 
12. Kovács Fruzsina Andrea 4.000 Ft/hó 
13. Kuller Martin   4.000 Ft/hó 
14. Stoller Anita   4.000 Ft/hó 
15. Stoller Gábor   4.000 Ft/hó 
16. Stróbli Kitti   4.000 Ft/hó 
17. Szabó Nikolett   4.000 Ft/hó 
18. Szabó Virág   4.000 Ft/hó 
19. Venesz Mónika   4.000 Ft/hó 
20. Venesz Zoltán   4.000 Ft/hó 
21. Volner Gábor   4.000 Ft/hó 

 
”B” típusú pályázat nem érkezett. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a 
támogatáskezelő részére továbbítsa, a pályázókat értesítse, a 
támogatási kötelezettségnek eleget tegyen. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. 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: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi 
illetménykiegészítéséről szóló 
12/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 

 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. 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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
267/2015. (XI. 19.) 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 élő időskorúak részére az alábbi mértékű 
karácsonyi támogatást állapít meg: 
 
2015-ben a 70. életévüket betöltöttek részére 3000 Ft/fő, 
 
2015-ben a 80. életévüket betöltöttek részére 3000 Ft/fő és 500 
Ft/fő értékű ajándékcsomag. 
 
A képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetéséből 
biztosítja. 
A támogatást 2015. december 31-ig a 70. életévüket betöltöttek 
az önkormányzati hivatal házipénztárában vehetik fel, a 80. 
életévüket betöltöttek részére a képviselők személyesen adják 
át. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
8.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI környezetrendezési 
tervének (játék- és sportudvar) elkészítésére érkezett árajánlatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 

 
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 
268/2015. (XI. 19.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI 
környezetrendezésére érkezett árajánlatot elfogadja. A terv 
(játék- és sportudvar) elkészítésével a Tájművek Tervező Bt. 
(9024 Győr, Lomnic u. 26.; képviseli: Hencz Helga táj- és 
kertépítészmérnök, vezető tervező) vállalkozást bízza meg 
250.000 Ft bruttó összegben, mely összeget a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
A terv elkészítésének határideje: 2016. január 31. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és 
aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. december 10. 
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b) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI részére interaktív tábla, 
projektor beszerzéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Szalay Győző alpolgármester az árat nagyon magasnak találja. Az alsóbb osztályokban preferálná 
a klasszikus tanítási módszereket. Amennyiben mégis az a döntés születik, hogy szükség van 
ezen eszközökre, úgy javasolja támogatók felkutatását az eszközök megvásárlásához. Másfél 
millió forint támogatási összeget tart optimálisnak a beszerzésre. 
 
dr. Virág Károly képviselő: Ennek a modern módszernek is megvan az előnye, a gyerekek 
figyelmét jobban le tudja kötni, a mai generáció fogékony erre. 
 
Tóth Róbert képviselő támogatja az ötletet, de ő is javasolja támogatók felkutatását az eszközök 
megvásárlásához. 
 
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 
269/2015. (XI. 19.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI részére 
3 db SMART SB480 interaktív tábla 77’’, 
3 db EPSON EB-580 oktatási célú szuperközeli projektor, 
3 db SBA-V hangszóró 
beszerzését támogatja, ugyanakkor felkéri a polgármestert, 
hogy a beszerzés jelentős költségigényének részleges 
fedezésére támogatókat kutasson fel, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a témában tárgyalásokat folytasson. 
Felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások eredményéről 
tájékoztatást adjon, amelynek időpontjáig a döntését elnapolja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. február 29. 

 
 
c) Döntés Kunsziget, Fő u. 82 hrsz. temető térvilágításának korszerűsítéséről, a beérkezett 
árajánlatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 

 
Lendvai Ivánné polgármester előadja az előterjesztésben foglaltakat. Az új lámpák nagyobb 
élettartamúak és takarékosabb működésűek lennének. 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja a LED típusú lámpák beszerzését és használatát, mert 
hosszabb élettartamú, erősebb fényű és energiatakarékos is. Az ajánlatban halogén lámpa 
szerepel. A LED lámpa bár drágább, de az előbb felsorolt előnyökkel bír. Cél, hogy legyen egyszer 
rendbe téve a világítás. Kellene kérni egy újabb árajánlatot a LED típusú lámpák tekintetében. 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
270/2015. (XI. 19.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a temető térvilágítása 
tekintetében LED típusú lámpák beszerzésére kérjen újabb 
árajánlatot és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. december 10. 

 
 
d) Döntés karácsonyi betlehem készítésére érkezett módosított árajánlatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 

Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, tájékoztatja a képviselőket, 
hogy a tárgyalást lefolytatta az ajánlattevővel, jelentősen kedvezőbb ajánlattétel azonban sajnos 
nem történt. Az idő rövidsége miatt kéri a javaslat elfogadását. 
 
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 
271/2015. (XI. 19.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
betlehemi jászol bontható faházzal történő elkészítésével a 
PicArtShow Kft-t (9184 Kunsziget, Zöldmező u. 5., képviseli: 
Horváth Attila) bízza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy 300.000 Ft + ÁFA összeg erejéig a 
vállalkozási szerződést megkösse, mely összeget a 2015. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. november 30. 

 
 
e) Döntés községgazdálkodási telep építési engedélyezési tervének átdolgozásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, tájékoztatja a képviselőket, 
hogy a tervezett épület költsége az árazott költségvetés független tervező általi elkészítésének 
következtében jelentősen – nagyságrendileg kétszeresére – megnövekedett. Arról kell döntenie a 
Képviselő-testületnek, hogy a terveket beadja-e engedélyeztetésre ezen ár ismeretében. 
 
dr. Virág Károly képviselő: A településképet nem feltétlenül rontaná a fémlemezes tetőfedés, még 
cserépszínű változatban is létezik, esztétikus eredményt lehetne ezzel is elérni. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Az ablakok elhelyezése is jelentős tétel az árazott költségvetésben, 
kérdés, hogy ez csak a behelyezést tartalmazza-e vagy az ablakok ára is benne foglaltatik. 
 
Lendvai Ivánné polgármester véleménye szerint egyeztetés szükséges a tervek pontos tartalmát 
és az ár csökkentésének lehetőségeit illetően. A terv engedélyeztetését a jelenleg ismert áron nem 
javasolja, kéri a Képviselő-testület döntését. 
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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 
272/2015. (XI. 19.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
községgazdálkodási telep (Kunsziget, Fő u. 24.) építési 
engedélyezési tervdokumentációjának alternatív kidolgozását 
kéri konzultációval, illetve folyamatos egyeztetéssel. 
Felhatalmazza a polgármestert a konzultációk lebonyolítására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés Antal Zoltán lakáscélú önkormányzati támogatás iránti kérelme ügyében 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 

 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Antal Zoltán és felesége Antalné 
Sárkány Tímea kérelemmel fordult az önkormányzathoz lakáscélú támogatás igénylése céljából. 
Tekintettel arra, hogy a kérelem Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 11/2015. (XI. 13.) önkormányzati 
rendeletében foglalt feltételeknek eleget tesz, javasolja a támogatás megítélését. 
 
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 
273/2015. (XI. 19.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget Községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete és az önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete alapján lakáscélú önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Antal Zoltán 

és 
Antalné Sárkány Tímea 

9029 Győr, Szabadság u. 12/B. szám alatti lakosokat. 
 
A vissza nem térítendő támogatás összege 700.000 Ft. 
Megbízza a polgármestert, hogy a lakáscélú önkormányzati 
támogatásról szóló támogatási megállapodást a támogatottal 
megkösse. 
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: 2015. december 31. 
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