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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/1-9/2016. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. május 5-én (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 
Tóth Róbert képviselő 
dr. Virág Károly képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: 

Farkas Ferencné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 
Antalné Sárkány Tímea igazgatási előadó 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 
Szabó Miklós (9184 Kunsziget, Rákóczi u. 19.) 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 5 fő 
jelen van, így határozatképes, Csapó Gábor képviselő hivatalos elfoglaltsága miatt később érkezik 
a testületi ülésre, Farkas Ferencné képviselő családi okok miatt maradt távol. 
Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző alpolgármestert és Tóth Róbert képviselőt. 
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására, elsőként 
tárgyalja „Döntés Szabó Miklós észrevételéről: Kunsziget, Fő út - Rákóczi utca kereszteződésről” 
napirendet, továbbá a meghívó szerinti 2. napirendi pont elnevezését „Az önkormányzat 2015. évi 
és 2016. évi költségvetésének módosítása” elnevezésre változtatja. A meghívóban szereplő 

napirendi pontokhoz képest további változtatást javasol, a Döntést igénylő ügyek közé kéri felvenni 
„Döntés Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyári 
táborainak támogatásáról”, „Döntés a digitális ismeretek számítógépes képzésre GINOP-6.1.2 
program lakossági körben való meghirdetéséről, képzőhely biztosításával”, „Döntés a leendő 
Tündérkert Bölcsőde közműkiváltásáról (szennyvízcsatorna átemelő)”, „Döntés a jelzőtáblák általi 
forgalomszabályozásról - Bolgányi hídra vezető út”, „Döntés a Kunsziget, Duna utca végének 
(gátőrházhoz vezető szakasz) forgalomcsillapításáról”, „Döntés a Kunsziget belterületén padka 
fenntartási munkák kivitelezésére érkezett árajánlatról”, „Döntés a Bolgányi hídhoz vezető út 
padkájának murvázásáról”, „ Döntés a Hunyadi utcai járdafelújítás pótmunkáiról”, „Tájékoztató a 
Kunsziget, Hunyadi utca 31. és 33. szám előtti járda építéséről”, „Tájékoztató a dematerializált 
részvények elhelyezéséről”, „Döntés a Polgárőr Egyesület 2015. évi elszámolásáról”, „Döntés az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi elszámolásáról”, „Döntés a római őrtorony és kikötő 
régészeti kutatásáról”, „Kunsziget termálfalu területén található ingatlanokkal kapcsolatos 
tájékoztatás” napirendeket. 
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A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
116/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2016. május 5-i rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirendi pontok: 

 
1.) Döntés Szabó Miklós észrevételéről: Kunsziget, Fő út – Rákóczi utca kereszteződésről 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
3.) Az önkormányzat 2015. évi és 2016. évi költségvetésének módosítása 
4.) Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 
5.) Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 
6.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés lakás-felújítási kérelmekről 
b) Döntés első lakáshoz jutási támogatási kérelmekről 
c) Döntés a KEHOP- 5.4.1.- az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő 

helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítása megnevezésű pályázaton 
való együttműködésről 

d) Döntés községgazdálkodási telephely (9184 Kunsziget, Fő u. 24.) építéséről 
e) Döntés Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

nyári táborainak támogatásáról 
f) Döntés a digitális ismeretek számítógépes képzésre GINOP-6.1.2 program lakossági 

körben való meghirdetéséről, képzőhely biztosításával 
g) Döntés a leendő Tündérkert Bölcsőde közműkiváltásáról (szennyvízcsatorna 

átemelő) 
h) Döntés a jelzőtáblák általi forgalomszabályozásról – Bolgányi hídra vezető út 
i) Döntés a Kunsziget, Duna utca végének (gátőrházhoz vezető szakasz) 

forgalomcsillapításáról 
j) Döntés a belterületi padka fenntartási munkák kivitelezésére érkezett árajánlatról 
k) Döntés a Bolgányi hídhoz vezető út padkájának murvázásáról 
l) Döntés a Kunsziget, Hunyadi utcai járdafelújítás pótmunkáiról 
m) Tájékoztató a Kunsziget, Hunyadi utca 31. és 33. szám előtti járda építéséről 
n) Tájékoztató a dematerializált részvények elhelyezéséről 
o) Döntés a Polgárőr Egyesület 2015. évi elszámolásáról 
p) Döntés az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi elszámolásáról 
q) Döntés a római őrtorony és kikötő régészeti kutatásáról 
r) Kunsziget termálfalu területén található ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester megállapítja, hogy a 6. r) napirendi pontként tárgyalni kívánt 
„Kunsziget termálfalu területén található ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás” az önkormányzat 
vagyonával való rendelkezésének tárgykörét érinti, így javasolja zárt ülés tartását. 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
117/2016. (V. 5.) 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 6. r) napirendi 
pont tekintetében. 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
Döntés Szabó Miklós észrevételéről: Kunsziget, Fő út – Rákóczi utca kereszteződésről 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti Szabó Miklós urat. Elmondja, hogy Szabó Miklós úr 
levélben fordult az önkormányzathoz panaszával, miszerint a Rákóczi utca- Fő út kereszteződése 
nem belátható az ott található magas, terebélyes fák miatt, ezért balesetveszélyes a forgalmi 
helyzet. Ismerteti a jegyzővel folytatott levelezés tartalmát. 
 
dr. Virág Károly képviselő: Sajnálatos lenne a fenyőfák kivágása, azonban, ha a forgalmi helyzet 
ezt indokolja, akkor viszont helyettük olyan növényt kellene ültetni, amiktől ki lehet látni. 
 
Szabó Miklós ismerteti az általa kigyűjtött jogszabályi rendelkezéseket és kéri a veszélyes helyzet 
felszámolását. 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti, hogy korábban itt már sor került fák kivágására a 
közlekedési hatósággal közösen folytatott bejárás eredménye alapján. Akkor a megmaradó fák a 
szakhatósági állásfoglalás szerint nem képeztek veszélyes helyzetet, azonban ezek a fák azóta 
megnőttek. Azt is figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy a fák zajvédelmet is jelentenek a 
mögöttük található lakóépület tekintetében. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző a tényállás tisztázása érdekében megkérdezi a bejelentőt, hogy mióta 
él az utcában és milyen viszonyt ápol annak a lakóingatlannak a tulajdonosaival, akiknek a háza 
elől a fákat ki kellene vágni. 
 
Szabó Miklós tájékoztatja a jegyzőt, hogy tíz évnél régebben az utcában lakik és nem tud róla, 
hogy rossz viszonyban lenne az érintett tulajdonosokkal, azonban irrelevánsnak is gondolja ezeket 
a kérdéseket, a bejelentést azért tette, mert az utóbbi időben többször majdnem elvitték a 
kocsijának az orrát, amivel szinte az út felezővonaláig ki kell gurulnia, ha látni akar a Rákóczi 
utcából a Fő útra való kikanyarodás során. 
 
Tóth Róbert képviselő: Több ilyen pontja is van a településnek, ahol beláthatatlan a kereszteződés, 
ezeket mind felül kell vizsgálni. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Tény és való, hogy nem lehet kilátni a falu nagyon sok pontján, meg 
kell vizsgálni az összes ilyen kereszteződést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy felmerült az a gondolat is, hogy az utcával szemben 
tükröt helyezünk ki. Kérdezi a képviselők és Szabó Miklós úr véleményét. 
 
Tóth Róbert képviselő: Ha lesz olyan megoldás, hogy tükröt telepítünk ki, akkor az összes ilyen 
beláthatatlan kereszteződésben meg kell ezt oldani. Amennyiben a tükör nem válik be, akkor más 
megoldást kell keresni, adott esetben a fákat tényleg ki kell vágni. 
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Szabó Miklós elmondja, hogy első lépésként egyetért a tükör kihelyezésével, azonban ettől a Fő 
úton közlekedők nem fogják látni a Rákóczi utcából eléjük hajtókat, akik lehetnek akár biciklisek, 
akár gyerekek is. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző véleménye, hogy a tükör valóban csak a Rákóczi utca felől kihajtóknak 
jelent majd könnyebbséget. Elsőrendű prioritás a közlekedők biztonságának megteremtése, 
ugyanakkor a biciklivel közlekedők és gyerekek esetében a szülők felelőssége, hogy betartsák a 
közlekedési előírásokat és ne hajtsanak ki egy magasabb rendű útra anélkül, hogy 
meggyőződnének arról, hogy ezt szabadon megtehetik. Kéri a bejelentőt, hogy a tükör 
elhelyezését követően szíveskedjen majd a tapasztalatait megosztani az önkormányzattal. 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszöni Szabó Miklós úr észrevételét a közlekedés biztonságosabbá 
tétele érdekében, egyúttal javasolja a tükör elhelyezését és szavazásra bocsátja a kérdést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
118/2016. (V. 5.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt 
ad annak a lakossági felvetésnek, miszerint a biztonságos 
közlekedést mindenkor biztosítani kell a településen. A 
képviselő-testület a Fő út – Rákóczi utca kereszteződésének 
biztosítására tükör elhelyezése mellett dönt. Felkéri a 
polgármestert, hogy a jegyzővel és az általa kijelölt 
személyekkel közösen vizsgálja felül a település 
kereszteződéseit és tegye meg a biztonságos közlekedés 
érdekében szükséges intézkedéseket a zavaró növényzet 
eltávolításával, közlekedési táblák elhelyezésével, tükör 
kihelyezésével. Felhatalmazza a polgármestert a feladat 
maradéktalan végrehajtásához szükséges tanulmányok 
elkészíttetésére, a szükséges eszközök beszerzésére és a 
szükséges munkálatok elvégeztetésére, amelynek költségeit az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
 
Szabó Miklós 18:42 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. 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 az előterjesztés tartalmát. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
119/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
75/2016. (III.24.), 76-87/2016. (III.24.), 90/2016. (III.24.), 
91/2016. (III.24.), 92/2016. (III.24.), 93/2016. (III.24.), 94/2016. 
(III.24.), 96/2016. (III.24.), 98/2016. (III.24.), 100/2016. (III.24.), 
101/2016. (III.24.), 105/2016. (III.24.), 106/2016. (III.24.), 
107/2016. (III.24.), 108/2016. (III.24.) számú lejárt határidejű 
határozatokról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
120/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja a III/432/2016. és a III/367/2016. számú, 
átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló 
polgármesteri beszámolót. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetét. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
121/2016. (V. 5.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2016. 03. 24. 
és 2016. 05. 05. közötti időszak kiadásainak fedezésére 
4.500.000 Ft, azaz négymillió- ötszázezer forint TPBFJ 
értékesítéséhez hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. és 5. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésének módosítása 

 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát. 
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Tóth Róbert a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításról szóló rendelet tervezetét a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság a képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy korábban volt egy polgármesteri egyeztetés az 
önkormányzatok szabad és átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésével kapcsolatosan, ahol 
az a javaslat született, hogy szükségessé vált az önkormányzatok költségvetési rendeleteinek 
módosítása oly módon, hogy a polgármester utólagos beszámolás terhe mellett felhatalmazást 
kapjon a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében. Ez a felhatalmazás a 
szabad pénzeszközök tekintetében a számlavezető pénzintézeten keresztül megvalósított 
befektetésekre vonatkozik. Hasonló felhatalmazás vált szükségessé az előirányzat 
átcsoportosítások tekintetében is. 
 
Lendvai Ivánné polgármester kérdezi, hogy van-e valakinek további észrevétele, hozzászólása. 
 
A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 
2/2016. (V. 24.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester elfogadásra javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
módosítását. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
3/2016. (V. 24.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a zárszámadással együtt elő kell terjeszteni a belső 
ellenőrzés összefoglaló jelentését is. A belső ellenőr által felfedezett működésbeli hibákat, 
hiányosságokat a pénzügyi-gazdálkodási előadókkal közösen kiértékelték, kijavításuk megtörtént. 
A belső ellenőrzés keretében igyekszik a hivatal olyan munkaterületek ellenőrzését elvégeztetni, 
ahol több a bizonytalanság és a visszajelzéseket mindig hatékonyan építik be a gyakorlatba. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
122/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről és az intézkedési 
terv végrehajtásáról szóló tájékoztatást, valamint az éves belső 
ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásról 
szóló rendelet megalkotása 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére Szabóné Süle Zita pénzügyi-
gazdálkodási előadót. 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát. 
 
Tóth Róbert a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy az 
önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság a képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
123/2016. (V. 5.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. 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 témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2015. évi maradvány 
elszámolásáról szóló 
4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 19:15 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
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6.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés lakás-felújítási kérelmekről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10-14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztéseket. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
124/2016. (V. 5.) határozata 

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

Farkas Norbert 
9184 Kunsziget, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti lakost 

bruttó 300.000 Ft vissza nem térítendő helyi lakás-felújítási 
támogatásban részesíti. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási 
megállapodást a támogatottal megkösse, és a kifizetésről 
intézkedjen. 
A döntés indokolását és a jogorvoslat lehetőségéről szóló 
tájékoztatást mellőzte a testület, tekintve, hogy a kérelemnek 
minden tekintetben helyt adott. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. június 4. 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
125/2016. (V. 5.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi lakásfelújítási támogatásról szóló 13/2011. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelete alapján 
 

Hegedűs István 
9184 Kunsziget, Táncsics M. u. 1. szám alatti lakost 

bruttó 300.000 Ft vissza nem térítendő helyi lakás-felújítási 
támogatásban részesíti. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási 
megállapodást a támogatottal megkösse, és a kifizetésről 
intézkedjen. 
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A döntés indokolását és a jogorvoslat lehetőségéről szóló 
tájékoztatást mellőzte a testület, tekintve, hogy a kérelemnek 
minden tekintetben helyt adott. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. június 4. 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
126/2016. (V. 5.) határozata 

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

Pintérné Lép Szilvia 
9184 Kunsziget, Fő u. 33. szám alatti lakost 

bruttó 300.000 Ft vissza nem térítendő helyi lakás-felújítási 
támogatásban részesíti. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási 
megállapodást a támogatottal megkösse, és a kifizetésről 
intézkedjen. 
A döntés indokolását és a jogorvoslat lehetőségéről szóló 
tájékoztatást mellőzte a testület, tekintve, hogy a kérelemnek 
minden tekintetben helyt adott. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. június 4. 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
127/2016. (V. 5.) határozata 

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

Horváth Katalin 
9184 Kunsziget, Széchenyi u. 9. szám alatti lakost 

bruttó 300.000 Ft vissza nem térítendő helyi lakás-felújítási 
támogatásban részesíti. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási 
megállapodást a támogatottal megkösse, és a kifizetésről 
intézkedjen. 
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A döntés indokolását és a jogorvoslat lehetőségéről szóló 
tájékoztatást mellőzte a testület, tekintve, hogy a kérelemnek 
minden tekintetben helyt adott. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. június 4. 

 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2016. (V. 5.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi lakásfelújítási támogatásról szóló 13/2011. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelete alapján 
 

Nátz Róbert 
9184 Kunsziget, Ifjúság u. 40. szám alatti lakost 

bruttó 300.000 Ft vissza nem térítendő helyi lakás-felújítási 
támogatásban részesíti. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási 
megállapodást a támogatottal megkösse, és a kifizetésről 
intézkedjen. 
A döntés indokolását és a jogorvoslat lehetőségéről szóló 
tájékoztatást mellőzte a testület, tekintve, hogy a kérelemnek 
minden tekintetben helyt adott. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. június 4. 

 
 
b) Döntés első lakáshoz jutási támogatási kérelmekről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15-16 mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztéseket. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
129/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget Községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete és az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete alapján lakáscélú önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Bíró Zsolt 
és 

Major Éva 
9184 Kunsziget, Ifjúság u. 24. szám alatti lakosokat. 
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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: 2016. június 30. 

 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
130/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget Községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete és az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete alapján lakáscélú önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Varga Balázs Mihály 
és 

Varga Balázs Mihályné 
9184 Kunsziget, Dózsa u. 20. 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: 2016. június 30. 

 
 
c) Döntés a KEHOP- 5.4.1.- az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő helyi 

szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítása megnevezésű pályázaton való 
együttműködésről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző kiegészítésként elmondja, hogy az Innovációval a Fenntartható 
Fejlődésért Egyesület kereste meg hivatalunkat, mint egyik lehetséges együttműködő partnert. 
Konzorciumi partnerként a pályázaton a Követ Egyesület indul. További négy önkormányzat, 
Dunaszentpál, Dunaszeg, Lébény és Mecsér fog részt venni a programban. A települések 
gyakorlatilag befogadó közegek lennének, sok színes előadás, program, tréningek kerülnek 
megrendezésre. Nagy tudományos háttérrel rendelkező szakemberek vesznek részt a 
megvalósításban. Gyakorlatilag a különböző programok lebonyolítására alkalmas helyszínt kell 
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biztosítania az önkormányzatoknak. A rendezvényeken való részvételen, tapasztalatszerzésen túl 
lehetőség nyílna különböző energetikai számítások gyors, precíz, akár szoftveres elvégeztetésére. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
131/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a KEHOP-5.4.1 – „Az energiatudatos 

gondolkodást és életmódot elősegítő helyi szereplőket elérő 
szemléletformálás megvalósítása” megnevezésű pályázaton 
Kunsziget Község Önkormányzata az Innovációval a 
Fenntartható Fejlődésért Egyesülettel és a Követ Egyesülettel 
együttműködve részt vegyen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csapó Gábor képviselő 19:29 órakor megérkezett, a képviselők száma 6 főre módosult. 

 
 
d) Döntés községgazdálkodási telephely (9184 Kunsziget, Fő u. 24.) építéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Több alkalommal is szó volt a telephely 
építéséről, ami sürgőssé vált az önkormányzati tulajdonban lévő járművek, munkagépek, 
biztonságos elhelyezése érdekében. A polgármester ismerteti a műszaki tartalmat és a 
költségbecslés tartalmát. Tájékoztatja a képviselőket, hogy felmerült a könnyűszerkezetes 
megoldás, azonban a szendvicspanelt nem javasolja sem a tervező. 
 
Tóth Róbert képviselő: Én nem tartom rossz ötletnek a szendvicspanelt, de támogatom a téglából 
való építkezést is. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Én úgy gondolom, hogy egy falusias környezetben mindenképpen 
téglából kellene építkezni. 
 
Csapó Gábor képviselő: Ez már olyan szűk műszaki tartalom, hogy tovább csökkenteni nem lehet. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy ő is a mielőbbi kivitelezés mellett van, azonban 
alaposan körbe kell járni a műszaki lehetőségeket, tekintettel az előforduló árkülönbözetekre. 
A polgármester javasolja, hogy szerezzenek be árazott költségbecslést a szendvicspaneles 
megoldás tekintetében is, annak ellenére, hogy ő inkább a téglából történő építést tartja 
elfogadhatónak. Mindenképpen figyelemmel kell lenni az esztétikai megjelenésre is, főleg, hogy ez 
a leendő telephely a falu frekventált helyén, mondhatni a település kapujában kerül 
megvalósításra. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
132/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kunsziget, Fő u. 24. 
számú ingatlanra tervezett községgazdálkodási telephely 
tekintetében készíttessen költségbecslést a könnyűszerkezetes 
(szendvicspanel) változatra vonatkozóan. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
e) Döntés Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

nyári táborainak támogatásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja az iskolai nyári táborok 
költségeinek támogatását 2000 Ft/tanuló/tábor összegben, mivel nagyon hasznosnak ítéli a 
táborok megszervezését a családok segítése, a felügyeletbiztosítás, élménynyújtás, 
személyiségfejlesztés szempontjából. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
133/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (9184 Kunsziget, Petőfi tér 12.; fenntartó: 
Kunszigeti Nonprofit Kft.) nyári táborainak költségeit 2000 Ft 
/tanuló/tábor összegben támogatja, amelyet az önkormányzat 
2016. évi költségvetése terhére biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
 
f) Döntés a digitális ismeretek számítógépes képzésre GINOP-6.1.2 program lakossági 

körben való meghirdetéséről, képzőhely biztosításával 

(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 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
134/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Graf-Get Számítástechnikai Kft. (9026 Győr, Kertész u. 54.) 
által GINOP 6.1.2. sikeres pályázatból finanszírozott digitális 
ismeretek számítógépes képzéshez képzési helyet biztosít, 
egyúttal részt vesz a képzés szervezésében. A képviselő-
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testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködéshez 
szükséges intézkedések megtételére, megállapodások 
aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
g) Döntés a leendő Tündérkert Bölcsőde közműkiváltásáról (szennyvízcsatorna átemelő) 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Viziközmű-szolgáltató Zrt-től (Győr, Országút u. 4.) az 
árajánlatot megkapta a szennyvízhálózat kiváltásával kapcsolatban. Javasolja ugyanakkor, hogy a 
munkálatokkal várjuk meg a bölcsőde pályázat eredményét, amelynek sikeressége esetén a 
közműkiváltás az épület kivitelezésével együtt megvalósulhat. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
135/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget, 278 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítani 
tervezett Tündérkert Bölcsőde kivitelezése miatt szükséges 
közműkiváltásra vonatkozó, a Pannon - Víz Regionális 
Önkormányzati Viziközmű-szolgáltató Zrt. (Győr, Országút u. 
4.) által adott árajánlat elfogadása tekintetében a döntését a 
pályázati eredmény közzétételéig elnapolja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés a jelzőtáblák általi forgalomszabályozásról – Bolgányi hídra vezető út 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, miszerint újabb jelzőtábla kerülne 
kihelyezésre kiegészítő táblákkal együtt a hidat terhelő tiltott kamionforgalom teljes megszüntetése 
érdekében. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
136/2016. (V. 5.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bolgányi hidat 
veszélyeztető tiltott tehergépjármű forgalom teljes 
megszüntetése érdekében a hídra vezető útszakaszon további 
forgalomkorlátozó és figyelmeztető jelzőtáblákat és kiegészítő 
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táblákat helyeztessen el, amelynek költségeit az önkormányzat 
2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
i) Döntés a Kunsziget, Duna utca végének (gátőrházhoz vezető szakasz) 

forgalomcsillapításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy jelentősen megnövekedett a 
forgalom a Duna utca végétől a Mosoni-Duna töltéséig. Régebben kihelyezésre került egy 30 
km/óra sebességkorlátozó tábla, ez viszont azóta eltűnt. Most ismételten kitennénk ezt a táblát 
lakossági kérésre, mindkét irányban. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2016. (V. 5.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Duna utca Mosoni-Duna 
töltéséig tartó szakaszának forgalomcsillapítása érdekében 
sebességkorlátozó táblák kihelyezéséről gondoskodjon, 
amelynek költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
j) Döntés a belterületi padka fenntartási munkák kivitelezésére érkezett árajánlatról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Mindannyian érzékeljük azt a problémát, hogy a belterületi útjainkon 
az aszfalt széle mellett néhol több centi különbség van, ami az út letöredezését eredményezi és az 
út alá folyó csapadék repedéseket okoz. A falu teljes úthálózatára kértem árajánlatot, ami nettó 
1.833.000 Ft. Beszélhetünk a prioritásokról, vannak-e olyan útszakaszok, ahol a legszükségesebb 
a felújítás. Mindenféleképpen szükség lenne a József Attila utca padkázására. Emellett szükséges 
lenne még a Dózsa György utca, az Ady utca és a Rákóczi utca padkázása is, ennek költsége 
nettó 764.450 Ft, amely része a teljes összegnek. 
 
dr. Virág Károly képviselő javasolja, hogy az összes utca padkázását csináltassák meg, még 
mielőtt jobban leromlanak. 
 
Szalay Győző alpolgármester egyetért a javaslattal. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
138/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
belterületi utak padkájának javítására vonatkozó, a Strabag 
Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2) által 
adott 1.833.140 Ft + ÁFA összegű árajánlatot elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére. A kivitelezés költségét az önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30. 

 
 
k) Döntés a Bolgányi hídhoz vezető út padkájának murvázásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. mellékletét képezi.) 
 
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 a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2016. (V. 5.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bolgányi hídhoz vezető út padkájának javítására vonatkozó, a 
Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 
2) által adott 930.700 Ft + ÁFA összegű árajánlatot elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére. A kivitelezés költségét az önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30. 

 
 
l) Döntés a Kunsziget, Hunyadi utcai járdafelújítás pótmunkáiról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. mellékletét képezi.) 
 
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 a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
140/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hunyadi utcai járdafelújítás szükséges pótmunkáira vonatkozó, 
a Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 
2) által adott összesen bruttó 355.193 Ft összegű árajánlatot 
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 
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szerződés megkötésére. A kivitelezés költségét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
m) Tájékoztató a Kunsziget, Hunyadi utca 31. és 33. szám előtti járda építéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. mellékletét képezi.) 
 
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 a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
141/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
érintett ingatlanterület tulajdonosának hozzájárulása hiányában 
a Hunyadi utca 31. és 33. szám közötti szakaszon a járda 
építését nem támogatja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
n) Tájékoztató a dematerializált részvények elhelyezéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, amely szerint 1.314.620 Ft kibocsátási 
értékű Pannon-Víz részvényt helyezne el az önkormányzat a számlavezető pénzintézeténél 
meglévő értékpapírszámlán. Kéri a képviselő-testület jóváhagyását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
142/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul 1.314.620 Ft kibocsátási értékű Pannon-Víz Zrt. 
részvény elhelyezéséhez az OTP Bank Nyrt. önkormányzati 
számlavezető pénzintézetnél nyitott értékpapírszámlán. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
o) Döntés a Polgárőr Egyesület 2015. évi elszámolásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
143/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
43/2016. (II. 11.) határozatát módosítja és a Kunszigeti Polgárőr 
Egyesület 2015. évi önkormányzati támogatásának 
felhasználásáról szóló pénzügyi pótelszámolását elfogadja. 
A 2015-ben fel nem használt 540.954 Ft önkormányzati 
támogatás felhasználási lehetőségét 2016. június 30-ig 
meghosszabbítja. Az előző évi maradvánnyal való elszámolás 
határideje 2016. július 15. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
p) Döntés az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi elszámolásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. mellékletét képezi.) 
 
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 a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
144/2016. (V. 5.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
48/2016. (II. 11.) határozatát módosítja és Kunsziget Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2015. évi önkormányzati 
támogatásának felhasználásáról szóló pénzügyi 
pótelszámolását elfogadja. 
A 2015-ben fel nem használt 398.044 Ft önkormányzati 
támogatás felhasználási lehetőségét 2016. június 30-ig 
meghosszabbítja. Az előző évi maradvánnyal való elszámolás 
határideje 2016. július 15. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
q) Döntés a római őrtorony és kikötő régészeti kutatásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a műemléki világnap alkalmából 
szerzett tudomást arról, hogy Kunsziget község lekerülhet a világörökségi várományos helyszínek 
listájáról a népnyelvben tündérvárnak nevezett régészeti lelőhely feltáratlanságából következő 
kormeghatározási bizonytalanságok miatt. Ezt követően az önkormányzat felvette a kapcsolatot a 
Miniszterelnökséggel, Visy Zsolt miniszteri biztossal, valamint a Forster Gyula Központtal, mint 
szakmai szervezettel. Előrehaladott megbeszélések zajlanak jelenleg is arra vonatkozóan, hogy a 
területen régészeti próbafeltárást végeztethessen az önkormányzat, amelynek eredménye 
reményeink szerint igazolja a leletek római korát, ezáltal a település visszakerülhet a világörökségi 
várományos helyszínek jegyzékére a római limes részeként. 
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