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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/1-13/2016. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. június 20-án (hétfő) 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: 

Antalné Sárkány Tímea igazgatási előadó 
Helyes Péter közbeszerzési szakértő, Óbester Gazdasági Tanácsadó Bt. 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 fő 
jelen van, így határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző alpolgármestert 
és Farkas Ferencné képviselőt. 
 
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására, 1. napirendi 
pontként kéri tárgyalni a meghívó szerinti 2. napirendi pontot. 
A Döntést igénylő ügyek közé kéri felvenni a „Döntés Jáger János vállalkozó ajánlatáról 
(kerékpárút gyomtalanítása, gallyazás)”, „Döntés az Európai Falumegújítási Díj díjátadó 
ünnepségén való részvételről (Tihany, 2016.09.08-10.)”, „Döntés Kunszigeti Gyermekellátó 
Társulás működésének átalakításáról”, „Döntés a közösségi busz igényléséről”, „Döntés 
dohánybolt működésének biztosításáról”, „Döntés polgármester szabadságolási ütemtervének 
módosításáról”, „Döntés Gyermekek 2006. játszótér játékainak felújításáról” napirendeket. 
 
A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, tekintettel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározottakra. 
 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
179/2016. (VI. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2016. június 20-i rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Döntés a községgazdálkodási telephely (Kunsziget, Fő u. 24.) kivitelezésére érkezett 

ajánlatokról 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
3. Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Széchenyi utca járdafelújítására érkezett árajánlatról 
b) Döntés az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal kötendő megállapodásról 
c) Döntés az erdélyi testvértelepülési látogatások, programok költségeinek 

elfogadásáról 
d) Döntés a Krúdy Oktatási Központ kisgyermekgondozó nevelő tanfolyam (OKJ 

5476102) költségeinek térítéséről 
e) Döntés Kunsziget községben történő letelepedési támogatásokról 
f) Döntés Jáger János vállalkozó ajánlatáról (kerékpárút gyomtalanítása, gallyazás) 
g) Döntés az Európai Falumegújítási Díj díjátadó ünnepségén való részvételről (Tihany, 

2016.09.08-10.) 
h) Döntés Kunszigeti Gyermekellátó Társulás működésének átalakításáról 
i) Döntés a közösségi busz igényléséről 
j) Döntés dohánybolt működésének biztosításáról 
k) Döntés polgármester szabadságolási ütemtervének módosításáról 
l) Döntés „Gyermekek 2006. játszótér” játékainak felújításáról 

 
Zárt ülés 

 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a községgazdálkodási telephely (Kunsziget, Fő u. 24.) kivitelezésére érkezett 
ajánlatokról 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontról történő 
döntés során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése értelmében 
testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni. 
 
Lendvai Ivánné polgármester Kunsziget Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
felkéri a Képviselő-testületet, hogy a név szerinti szavazást támogassa. 
 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
180/2016. (VI. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. június 20-i rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésének 
1. napirendjéről név szerinti szavazást tart. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti Helyes Péter közbeszerzési szakértőt és felkéri, hogy 
ismertesse a lefolytatott eljárást és a határozati javaslatot. Felkéri a képviselőket az 
összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírására. 
 
Helyes Péter közbeszerzési szakértő ismerteti az előterjesztést, valamint az alábbiakat mondja el: 
Négy árajánlattevőnek határidőben megküldtük az ajánlattételi felhívást és a műszaki 
dokumentációt. 2016. június 17-én 9 óra volt az ajánlattételi határidő, ezt követően került sor a 
bontásra. A négy ajánlattevő közül az Alpha Therm Kft. ajánlatának bontásánál az derült ki, hogy 
nem tartalmazza a felolvasólapot és az előírt nyilatkozatokat, csak egy beárazott költségvetést. 
Emiatt az ajánlat értékelhetetlen. Hiánypótlást nem lehet kiadni a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó 
előírásai szerint. A Bíráló Bizottság egyhangúan azt a döntést hozta, hogy javasolja a képviselő- 
testületnek az eljárást eredményesnek nyilvánítani, a négy ajánlattevő közül az Alpha Therm Kft. 
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítani. Javasolja továbbá, hogy a képviselő-testület az 
Energiagépész Kft. ajánlatát fogadja el, amely nettó 35.953.173 forint összegű, és amelyben a 
jótállás időtartama 40 hónap, a késedelmi kötbér mértéke pedig 28.000 forint/nap. 
 
Lendvai Ivánné polgármester kéri a Képviselő-testület döntését, egyúttal felkéri a jegyzőt a név 
szerinti szavazás lebonyolítására. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző levezeti a név szerinti szavazást. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
181/2016. (VI. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Kunsziget községgazdálkodási telep építése I.” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint határoz: 
 
1. Az R-Meander Bau Kft., a BCS-SZER Építő és Szerelő Kft., 

az Energiagépész Kft. ajánlattevők ajánlatát érvényesnek, az 
ajánlattevőket a szerződéskötésre alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Az Alpha Therm Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján – mivel az ajánlat egyéb módon nem felel 
meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek – érvénytelenné nyilvánítja. 

3. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja, az alábbi Ajánlattevőt 
az alábbi ajánlatával az eljárás nyerteseként kihirdeti: 
Ajánlattevő neve: Energiagépész Kft. 
Ajánlattevő címe: 9153 Öttevény, Fő út 53. 
Ajánlati ár: nettó 35.953.173 Ft 
Jótállás időtartama: 40 hónap 
Késedelmi kötbér mértéke: 28.000 Ft/nap 
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4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a szerződést a fenti ajánlati árral, az ajánlati 
dokumentációban szereplő szerződéses feltételekkel kösse 
meg. 

 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 21. 

 
(A név szerinti szavazásról készült szavazási jegyzék a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 
Helyes Péter közbeszerzési szakértő 18:22 perckor távozott az ülésről. 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4. 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 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 
182/2016. (VI. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 
polgármesteri döntésekről szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
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 
183/2016. (VI. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és a 
2016. 05. 24. – 2016. 06. 20. közötti időszakban felmerült 
kiadások fedezésére 26.000.000 Ft, azaz huszonhatmillió forint 
összegű TPBFJ értékesítéséhez hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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3.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a Széchenyi utca járdafelújítására érkezett árajánlatról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. A Strabag Általános Építő Kft. árajánlata 
alapján, melynek összege bruttó 5.588.000 Ft, a teljes járda felbontásra, majd aszfaltozásra kerül. 
 
Tóth Róbert képviselő: Véleményem szerint mindenképpen folytassuk a járdák felújítását. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Egyre rosszabb állapotban vannak a járdák, tehát én is úgy 
gondolom, hogy szükség van a felújításra. Az összes járdát fel kellene újítani. 
 
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 
184/2016. (VI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, 
Gábor Dénes u. 2.) árajánlatát a Kunsziget, Széchenyi utcai 
járda felújítására vonatkozóan a mellékelt tartalommal. 
A Képviselő-testület az ajánlattal érintett felújításra bruttó 
5.588.000 Ft összeget biztosít 2016. évi költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés előkészítésére és aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
 
b) Döntés az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal kötendő megállapodásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
185/2016. (VI. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, 
Árpád u. 28-32., képviseli: Németh József igazgató) és 
Kunsziget Község Önkormányzata között kötendő 
megállapodást a „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi 
vízgazdálkodási rehabilitációja” c. projekt keretében Kunsziget 
település közigazgatási területén épült és rehabilitált vízépítési 
művek karbantartásáról. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. július 31. 

 
 
c) Döntés az erdélyi testvértelepülési látogatások, programok költségeinek elfogadásáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Biztosítani szeretnénk egy 20 személyes Mercedes Sprintert a 
gyerekek Nyárádgálfalvára történő szállításához. Az autóbusz költsége 330.000 forint. A sofőr 
ellátását önkormányzatunk vagy Nyárádgálfalva önkormányzata fizeti az egyeztetés 
eredményeinek megfelelően. Árajánlatot kértem a biztosításról is. Javaslom a közép árkategóriás 
biztosítást, amely gyerekenként 1995 forintot, felnőttenként 2800 forintot jelent, mindez 331.920 
forint. Ezt a költséget az önkormányzat vállalná. A látogatás időpontja változott. A gyerekek 2016. 
július 16-án indulnak és 2016. július 22-én érkeznek vissza. 
Az augusztusban a hagyományos testvérfalui látogatás keretében Erdélyből érkezők száma 85 fő. 
Újabb négy család érkezik, akiknek az elhelyezését négy kunszigeti családnál kell megoldani. 
 
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 
186/2016. (VI. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
erdélyi testvértelepülési együttműködés 2016. évi tervezett 
programjait támogatja. Az önkormányzat a tanulók 
Nyárádgálfalvára való utaztatásának és biztosításának 
költségeit, valamint a testvértelepülési látogatás és az ehhez 
kapcsolódó vendéglátás kiadásait legfeljebb 2.500.000 Ft 
keretösszeg erejéig 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a programok lebonyolítására és 
a szükséges kiadások teljesítésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
 
d) Döntés a Krúdy Oktatási Központ kisgyermekgondozó nevelő tanfolyam (OKJ 5476102) 

költségeinek térítéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Gedéné Horváth Mónika kérelmet adott be egy kisgyermekgondozó-
nevelő (OKJ 54 761 02) tanfolyam elvégzésére. Ez lehetővé teszi a mostani Manóvár Családi 
Napköziben használt ismereteinek a bővítését és a későbbiekben a leendő Tündérkert 
Bölcsődében végzendő munkájához is sok segítséget nyújtana a munkatársnak. Vállalja a 
tanulmányi szerződés megkötését is. A tanfolyam költsége 13 x 13.000 Ft, a vizsga költsége 
40.000 Ft, összesen 209.000 Ft. Javaslom a képzés teljes költségének átvállalását és tanulmányi 
szerződés megkötését. 
 
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 
187/2016. (VI. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja Gedéné Horváth Mónika kérelmét, amely szerint a 
Krúdy Oktatási Központ kisgyermekgondozó nevelő (OKJ 54 
761 02) tanfolyamán kíván részt venni. A Képviselő-testület a 
tandíjat és az egyszeri vizsgadíjat átvállalja, amelynek 
költségét, összesen 209.000 forint összeget a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosít. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintettel tanulmányi 
szerződést kössön, és annak feltételeit meghatározza a 
hatályos jogszabályok alapján. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. július 31. 

 
 
e) Döntés Kunsziget községben történő letelepedési támogatásokról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8-9. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztéseket. Kéri, hogy a képviselő-testület a 
kérelmekről egyenként szavazzon. 
 
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 
188/2016. (VI. 20.) 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 
 

Hozmányné Varga Mónika 
9024 Győr, Szent Imre út 5. szám alatti lakost. 

 
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. augusztus 31. 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
189/2016. (VI. 20.) 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 
 

Virág Zoltán 
9184 Kunsziget, Fő u. 41. szám alatti lakost. 

 
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. augusztus 31. 

 
 
f) Döntés Jáger János vállalkozó ajánlatáról (kerékpárút gyomtalanítása, gallyazás) 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Jáger Jánostól kértem árajánlatot a Sick Kft. és a Federal Mogul 
Hungary Kft. előtt lévő kerékpárút belógó faágainak metszésére és a kerékpárút két oldalán 40-50 
cm szélességű gyomirtózásra. A munkadíj és az anyagköltség 45.000 Ft. A nyesedék 
elszállításáról önkormányzatunk gondoskodik. 
 
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 
190/2016. (VI. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Jáger János vállalkozó (9184 Kunsziget, Duna utca 
36/B.) 45.000 Ft összegű árajánlatát, melynek tartalma a Sick 
Kft és a Federal Mogul Hungary Kft. előtt húzódó kerékpárút 
belógó faágainak metszése és a kerékpárút mindkét oldalán 
40-50 cm szélességű gyomirtózás. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására, a munkálatok költségét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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g) Döntés az Európai Falumegújítási Díj díjátadó ünnepségén való részvételről (Tihany, 
2016.09.08-10.) 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Az Európai Falumegújítási Díj díjátadó ünnepsége 2016. 
szeptember 8. és szeptember 10. között Tihanyban kerül megrendezésre. Javaslom a testületnek 
a részvételt. 
 
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 
191/2016. (VI. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt 
vesz az Európai Falumegújítási Díj díjátadó ünnepségén, amely 
2016. szeptember 8. és szeptember 10. között Tihanyban kerül 
megrendezésre. Az önkormányzat a díjátadó ünnepséggel 
kapcsolatos költségeket 2016. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés Kunszigeti Gyermekellátó Társulás működésének átalakításáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse a jogszabályi 
változásokat. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy 2017. január 1-től családi napközik már nem 
működhetnek a jogszabályváltozások következtében, azokat bölcsődévé, mini bölcsődévé vagy 
családi bölcsődévé kell alakítani. Az új bölcsőde eddig az időpontig biztosan nem épül meg, így a 
jogszabályi feltételeket leginkább a családi bölcsődével tudja a társulás teljesíteni. Lehetőségként 
merült fel a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás megszüntetése is és az önkormányzati 
feladatellátás, azonban az átmenet miatt nagyon fontos szempont a jogfolytonosság biztosítása, 
így célszerűbb, ha a feladatot továbbra is a társulás látja el. Első lépésben arról kell döntést hozni, 
hogy a képviselő-testület támogatja-e a családi napközi átalakításának megkezdését. 
 
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 
192/2016. (VI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás által 
működtetett családi napközi családi bölcsődévé történő 
átalakítását. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási 
Tanács elnökeként a képviselő-testület álláspontját képviselje, 
az alapító és egyéb dokumentumok átdolgozását megkezdje, 
valamint a szükséges kérelmeket előterjessze. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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i) Döntés a közösségi busz igényléséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A köztisztviselői nap július 1-jén lesz. A Dunaszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal június 30-án két napos szakmai utat szervez Keszthely és környékére, 
amelyhez szeretné igénybe venni a kunszigeti falubuszt. Javasolja egyúttal, hogy az önkormányzat 
50.000 forint összegben járuljon hozzá a költségekhez. 
 
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 
193/2016. (VI. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal (képviseli: dr. 
Szigethy Balázs jegyző) kérelmére a kunszigeti közösségi busz 
használatához hozzájárul, azt – üzemanyaggal együtt – 
biztosítja 2016. június 30. és július 1. között a hivatal 
köztisztviselői számára szervezett szakmai útra, amelynek 
költségeihez legfeljebb 50.000 forint összegben hozzájárul 
2016. évi költségvetése terhére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
j) Döntés dohánybolt működésének biztosításáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse a javaslatát. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy köztudomású, hogy a kunszigeti dohánybolt közel egy 
éve nem működik, amellyel kapcsolatban több informális megkeresés is érkezett az 
önkormányzathoz. Javasolja a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresését, hogy 
vizsgálja felül a megkötött koncessziós szerződést és biztosítsa a település ellátottságát. 
 
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 
194/2016. (VI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a 
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-vel és folytassa le a 
szükséges egyeztetéseket annak érdekében, hogy a 
településen a dohányértékesítés biztosított legyen. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. július 31. 
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k) Döntés polgármester szabadságolási ütemtervének módosításáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a korábban elfogadott 
szabadságolási ütemtervétől eltérően engedélyezzen részére 2016. június 23. és 2016. július 14. 
közötti időszakra szabadságot. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
195/2016. (VI. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lendvai Ivánné polgármester szabadságolási ütemtervében 
foglaltaktól eltérő időpontban (2016. június 23. – 2016. július 
14.) való szabadságához hozzájárul. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
l) Döntés „Gyermekek 2006. játszótér” játékainak felújításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
196/2016. (VI. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a PicArtShow Kft. (9184 Kunsziget, Zöldmező u. 5.) 
bruttó 176.708 Ft összegű árajánlatát a Kunsziget, Petőfi 
Sándor téren lévő játszótér játékainak felújítására vonatkozóan. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására, a munkálatok költségét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. július 31. 

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a Sick AG június 30-án ünnepli 70 éves évfordulóját. 
Ebből az alkalomból tart 2016. július 2-án családi napot a sportpályán a vállalat, amire a képviselő- 
testület tagjait is meghívta. Kéri a testület tagjait, hogy képviseljék a rendezvényen az 
önkormányzatot. 
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