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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/1-18/2016. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. szeptember 20-án (kedd) 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 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 

Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 6 fő 
jelen van, így határozatképes. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Banga Richárd képviselő 
jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt késni fog a képviselő-testületi ülésről. Felkéri a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző alpolgármestert és Farkas Ferencné képviselőt. 
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megváltoztatására, a döntést igénylő ügyek 
közé kéri felvenni a „Döntés a Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. vételi ajánlatáról, 
Kunsziget Község Önkormányzatának a „JÓSZÍV” Temetkezési Kft.-ben lévő tulajdonrészéről”, 
„Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérbeadásáról”, „Döntés 
gyermekétkeztetés térítési díjának emeléséről”, „Döntés a Kunszigeti Sportegyesület által 2016. 
április 29-én az MLSZ-hez benyújtott sikeres pályázat önrészéről”, „Döntés Páduai Szent Antal 
tiszteletéhez fűződő szakrális érték Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárba való felvételének 
támogatásáról”, „Döntés letelepedési támogatásról”, „Döntés dr. Geleji Sándorné Neubauer Irén 
által Kunsziget községnek adományozott kovácsműhely berendezésének elhelyezéséről, az épület 
tervrajzának elkészíttetéséről (Kunsziget 125/2 hrsz.)”, „Döntés a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-19 kódszámú 
pályázati lehetőségről – A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztése: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”, 
„Döntés Generali Biztosító Zrt. kunszigeti fogadóórájáról”, „Döntés Kunsziget községben történő 
letelepedési támogatásról szóló rendelet módosításáról”, „Döntés tagi kölcsönről” napirendeket. 
Kéri törölni a meghívó szerinti 6. napirendi pontot a „Beszámoló a Kunsziget délnyugati részén 
lévő építési telkek értékesítéséről, lefolytatott egyeztetésekről, további feladatok 
meghatározásáról”. 
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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 6 fő, a 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
242/2016. (IX. 20.) határozata 

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

 
 
Napirendi pontok: 

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

eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének módosítása 
3. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozásról 
4. Döntés községi kitüntetésekről 
5. Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. vételi ajánlatáról, Kunsziget 
Község Önkormányzatának a „JÓSZÍV” Temetkezési Kft.-ben lévő tulajdonrészéről 

b) Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérbeadásáról 
c) Döntés gyermekétkeztetés térítési díjának emeléséről 
d) Döntés a Kunszigeti Sportegyesület által 2016. április 29-én az MLSZ-hez benyújtott 

sikeres pályázat önrészéről 
e) Döntés Páduai Szent Antal tiszteletéhez fűződő szakrális érték Győr-Moson-Sopron 

Megyei Értéktárba való felvételének támogatásáról 
f) Döntés letelepedési támogatásról 
g) Döntés dr. Geleji Sándorné Neubauer Irén által Kunsziget községnek adományozott 

kovácsműhely berendezésének elhelyezéséről, az épület tervrajzának 
elkészíttetéséről (Kunsziget, 125/2 hrsz.) 

h) Döntés a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-19 kódszámú pályázati lehetőségről – A vidéki térségek 
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése: Külterületi 
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

i) Döntés Generali Biztosító Zrt. kunszigeti fogadóórájáról 
j) Döntés Kunsziget községben történő letelepedési támogatásról szóló rendelet 

módosításáról 
k) Döntés tagi kölcsönről 

 
Zárt ülés 

 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester megállapítja, hogy az 5. napirendi pontként tárgyalni kívánt „Döntést 
igénylő ügyek k) pontja a ”Döntés tagi kölcsönről” az önkormányzat vagyonával való 

rendelkezésének tárgykörét érinti, így javasolja zárt ülés tartását. 
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A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
243/2016. (IX. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában 
meghatározottakra figyelemmel zárt ülést tart az 5. napirendi 
pont k) pontja tekintetében. 

 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Kéri a képviselő-testületet, hogy az erdélyi 
vendégek fogadására korábban meghatározott 2.500.000 Ft keretösszeget módosítsa 6.000.000 
forintra, tekintettel arra, hogy a pénzügyi beszámolóból megállapítható, hogy a vendégek 
fogadásának teljes költsége 5.913.887 Ft volt, ebből a HUNG-2015 elnevezésű pályázat kiadása 
2.999.999 Ft. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
244/2016. (IX. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
erdélyi testvértelepülési együttműködés 2016. évi tervezett 
programjainak támogatására, a képviselő testület 186/2016. (VI. 
20.) határozatában megállapított 2.500.000 Ft keretösszeget 
6.000.00 Ft összegre megemeli, melyből 2.999.999 Ft a HUNG-
2015 elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kiadás. 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
megemelt keretösszeget a 2016. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
245/2016. (IX. 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 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
246/2016. (IX. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2016. 07. 28. 
- 2016. 09. 20. közötti időszakban felmerült kiadások 
fedezésére 13.000.000 Ft, azaz tizenhárommillió forint TPBFJ 
értékesítéshez, valamint a befolyt iparűzési adó összegéből 
83.000.000 Ft, azaz nyolcvanhárommillió forint értékben TPBFJ 
vásárlásához hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. és 5. mellékletét képezi.) 
 
Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének módosítása 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, tájékoztatja a képviselőket, hogy 
az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
6/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester az önkormányzat I. félévi gazdálkodására vonatkozó beszámoló 
ismertetésére felkéri Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadót. 
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Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
247/2016. (IX. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozásról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
248/2016. (IX. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. 
A képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint 
a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy csatlakozási 
szándékukról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
szóló nyilatkozatot küldje meg az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére, a pályázatot írja ki. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 



6/12 

4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Döntés községi kitüntetésekről 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a vonatkozó önkormányzati rendelet tartalmát. 
 
Szalay Győző alpolgármester véleménye szerint az elmúlt években nem volt olyan kiemelkedő 
esemény, aminek kapcsán bárkinek ezt a címet adományozni lehetne. Javasolja, hogy ebben az 
évben ne adományozza ezt a címet senkinek a képviselő-testület, talán a jövő évben lesz erre 
alkalmas személy, aki megkaphatja. 
 
A képviselő-testület tagjai nem tesznek javaslatot kitüntetés odaítélésére. 
 
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 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
249/2016. (IX. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. évben nem adományoz községi kitüntetést. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. vételi ajánlatáról, Kunsziget 

Község Önkormányzatának a „JÓSZÍV” Temetkezési Kft.-ben lévő tulajdonrészéről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
 
Banga Richárd képviselő 18:23 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre. 

 
 
Tóth Róbert képviselő javasolja a tulajdonrész eladását. 
 
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 
250/2016. (IX. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. vételi 
ajánlatát, ezáltal Kunsziget Község Önkormányzatának a 
„JÓSZÍV” Temetkezési Kft.-ben lévő 0,23 % mértékű 
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tulajdonrészét 537.528 Ft (azaz ötszázharminchétezer-
ötszázhuszonnyolc forint) áron értékesíti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérbeadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
dr. Virágh Károly képviselő javasolja, hogy a kunszigeti lakosokat érintő sport tanfolyamok esetén 
ne kérjen a képviselő-testület bérleti díjat. 
 
Tóth Róbert képviselő elmondja, hogy a Győri Atlétika Klub tavasztól tervezi havonta fizetőssé 
tenni az edzéseket. 
 
Lendvai Ivánné polgármester jelzi a testület számára, hogy a jóga, karate, zumba és balett órák 
mind térítési díj ellenében vehetők igénybe a tanulók, lakosság részéről. 
 
Csapó Gábor képviselő javasolja, hogy a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Kunsziget, Petőfi tér 12. szám alatti épülete pincéjének, tanítási időn túli használatát 1000 
Ft/alkalom összegben határozza meg a képviselő-testület. A tornacsarnok tekintetében véleménye 
szerint a 3.600 Ft-os óradíjat fizessék meg a használók. 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja a tornacsarnok ingyenes használatát azon 
sporttevékenységek esetén, melyek ingyenesek, az eddigi gyakorlat szerint külön megállapodás 
kötése esetén. 
 
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 
251/2016. (IX. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (9184 Kunsziget, Petőfi tér 12.) pince 
(táncterem) helyiségének tanítási időn túli használati díját 1000 
Ft/alkalom összegben, a tornacsarnok (9184 Kunsziget, 
Kossuth tér) használati díját 4.000 Ft/óra összegben határozza 
meg. A meghatározott használati díjaktól egyedi megállapodás 
keretében lehet eltérni, amelyre irányuló kérelmek elbírálását és 
a megállapodások megkötését a képviselő-testület a 
polgármester hatáskörébe utalja. A fenti díjtételeket általános 
forgalmi adó terheli, amennyiben a használat eltér az intézmény 
rendeltetésétől. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. november 1. 
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c) Döntés gyermekétkeztetés térítési díjának emeléséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10-11. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2014 
óta nem volt áremelés. Javasolja az étkezési díjak emelésének elfogadását 2016. november 1 
napjától. 
 
Csapó Gábor és Farkas Ferencné képviselők javasolják a Rábakész Kft. kérelmének elfogadását. 
 
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 
252/2016. (IX. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Rábakész Kft. által benyújtott, étkezési térítési díj emelésére 
irányuló kérelmét 2016. november 1. nappal kezdődően, a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. november 1. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a szolgáltató kérelmének 
elfogadásával párhuzamosan a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet mellékletének 
módosítása is szükséges. 
 
A témával 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 
az intézményi és személyi térítési díjakról szóló 4/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
 
d) Döntés a Kunszigeti Sportegyesület által 2016. április 29-én az MLSZ-hez benyújtott 

sikeres pályázat önrészéről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester az előterjesztés ismertetésére felkéri Tóth Róbert képviselőt. 
 
Tóth Róbert képviselő 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 
253/2016. (IX. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
MLSZ be/SFP-11294/2016/MLSZ számú határozatával a 
Kunsziget SE tekintetében jóváhagyott pályázati támogatáshoz 
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szükséges 6.572.572 Ft, azaz hatmillió-ötszázhetvenkétezer-
ötszázhetvenkettő forint önrészt az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
e) Döntés Páduai Szent Antal tiszteletéhez fűződő szakrális érték Győr-Moson-Sopron 

Megyei Értéktárba való felvételének támogatásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. 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 
254/2016. (IX. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Páduai Szent Antal tiszteletéhez fűződő szakrális 
értékek Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárba való felvételét. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés letelepedési támogatásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. 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 
255/2016. (IX. 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 1/2016. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete alapján lakáscélú önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Szücs Norbert és 
Szücsné Csapó Rita 

Kunsziget, Dózsa Gy. u. 25. 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. 
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A határozat indokolását és a jogorvoslat lehetőségéről szóló 
tájékoztatást mellőzte a testület, tekintve, hogy a kérelemnek 
minden tekintetben helyt adott. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
g) Döntés dr. Geleji Sándorné Neubauer Irén által Kunsziget községnek adományozott 

kovácsműhely berendezésének elhelyezéséről, az épület tervrajzának elkészíttetéséről 
(Kunsziget, 125/2 hrsz.) 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja, hogy a kovácsműhely tervrajzának elkészíttetésével 
párhuzamosan, a már régóta tervezett konditerem tervrajzát is el kellene készíttetni. 
 
Tóth Róbert képviselő egyetért az alpolgármester javaslatával. 
 
Csapó Gábor képviselő szerint a konditerem építését a sportpályán lévő lövész klubhoz kellene 
terveztetni. 
 
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 
256/2016. (IX. 20.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja tervrajz készíttetését a Kunsziget, 125/2 hrsz-ú 
ingatlanon épülő kovácsműhely és a sportpályán tervezett 
konditerem kialakítása érdekében. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
h) Döntés a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-19 kódszámú pályázati lehetőségről – A vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése: Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. 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 
257/2016. (IX. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-19 kódjelű felhívás 1. 



11/12 

célkitűzésére „külterületi helyi utak fejlesztésére” Kunsziget 064, 
063/2, 062/2, 024, 035, 061/3 hrsz-ú utakon. 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Kunsziget, 064, 063/2, 062/2, 024, 035, 061/3 
hrsz-ú utak építési engedélyezési eljárásához szükséges 
dokumentációk elkészítéséhez. 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat kidolgoztatására, az 
engedélyezési dokumentációk elkészíttetésére, a pályázat 
benyújtásához szükséges eljárások lefolytatására és a 
döntésben meghatározott utak vagy azok egy része 
tekintetében a pályázat benyújtására, amelynek költségeit, 
továbbá a pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat 
2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
i) Döntés Generali Biztosító Zrt. fogadóórájáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy bérleti díj fejében 
biztosítsa a képviselő-testület a biztosító számára a fogadóóra megvalósítását. 
 
Szalay Győző alpolgármester véleménye szerint 5000 Ft/alkalom összegben határozza meg a 
bérleti díjat. 
 
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 
258/2016. (IX. 20.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
bruttó 5000 Ft/alkalom bérleti díj ellenében biztosít helyet a 
Generali Biztosítónak fogadóóra megtartására a Kunsziget, 
Kossuth tér 9. szám alatt található kultúrházban. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
j) Döntés Kunsziget községben történő letelepedési támogatásról szóló rendelet 

módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, javasolja a rendeletből az életkori határ 
törlését. 
 
 
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: 
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