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KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. 
TEL.: (96) 485-040; FAX.: (96) 552-056 

__________________________________________________________________________ 
Sz.: III/1-20/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. október 26-án (csütörtök) 18:00 órai kezdettel, 

a kunszigeti kultúrházban (Kunsziget, Kossuth tér 9.) megtartott rendes, nyilvános üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: 

Lendvai Ivánné polgármester 
Szalay Győző alpolgármester 
Banga Richárd képviselő 
Csapó Gábor képviselő 
Farkas Ferencné képviselő 
Tóth Róbert képviselő 
dr. Virág Károly képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: - 

 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 
Domonkos Attila Aerobus-Trans Kft. ügyvezetője 
Bíró Andrásné házi gondozó 
Rammné Domján Katalin védőnő 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 fő 
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay 
Győző alpolgármestert és Farkas Ferencné képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirend 
kiegészítésére, miszerint kéri a képviselő-testületet, hogy az első napirendi pont tárgyalása előtt 
hallgasson meg egy tájékoztatót a Kunsziget Sportegyesület tulajdonában álló 18 személyes busz 
működtetésével kapcsolatban, valamint napirendi pontként kéri felvenni a Döntést igénylő ügyek 
közé a „Döntés a „TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt 
közbeszerzési eljárásban való teljes körű részvétel ellátására érkezett árajánlatokról”, „Döntés 
Dudás-féle gátőrház (Kunsziget, 0214/3 és 0214/4 hrsz.) önkormányzati tulajdonba kerüléséről”, 
„Döntés Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2017. (IX. 14.) számú 
határozatának módosításáról”, „Döntés a temető kapu és a községgazdálkodási telephely 
megvilágításának kialakításáról”, „Döntés a civil szervezetek támogatásáról” 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 napirendi 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 
222/2017. (X. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2017. október 26-i rendes, nyilvános képviselő-testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
Napirend: 

 
Napirend előtti tájékoztató a Kunsziget SE tulajdonában lévő 18 személyes busz üzemeltetéséről 
előadó: Domonkos Attila – Aerobus-Trans Kft. ügyvezetője 

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

eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

 
2.) Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 

 
3.) Döntést igénylő ügyek 
 

a) IBEX-FARM Kft. bérleti szerződés felülvizsgálata, döntés a szerződés 
meghosszabbításáról 

b) Döntés vízkárelhárítási terv készítéséről 
c) Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról 
d) Döntés a rotavírus védőoltás támogatásáról 
e) Döntés a „TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai 
korszerűsítése” című projekt projektmenedzsment feladat ellátására érkezett 
árajánlatokról 

f) Döntés a „TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai 
korszerűsítése” című projekt műszaki ellenőri feladat ellátására érkezett 
árajánlatokról 

g) Döntés a „TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai 
korszerűsítése” című projekt közbeszerzési eljárásban való teljes körű részvétel 
ellátására érkezett árajánlatokról 

h) Döntés Dudás-féle gátőrház (Kunsziget, 0214/3 és 0214/4 hrsz.) önkormányzati 
tulajdonba kerüléséről 

i) Döntés Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2017. (IX. 
14.) számú határozatának módosításáról 

j) Döntés a temető kapu és a községgazdálkodási telephely megvilágításának 
kialakításáról 

k) Döntés a civil szervezetek támogatásáról 

 
 
Napirend előtti tájékoztató 
a Kunsziget SE tulajdonában lévő 18 személyes busz üzemeltetéséről 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Domonkos Attilát az Aerobus-Trans Kft. ügyvezetőjét a 
tájékoztató megtartására. 
 
Domonkos Attila elmondja, hogy cége személyszállítással foglalkozik, fő profiljuk a reptéri transzfer 
biztosítása. A TAO-s pályázatoknak köszönhetően országszerte nagyon sok 18 személyes új busz 
került a sportegyesületek tulajdonába, ezen buszok teljes kihasználtsága azonban meglátása 
szerint nem megoldott. A buszok üzemeltetése nem olyan egyszerű, mint ahogyan ezt korábban a 
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sportegyesületek gondolták. Ezért alakult ki együttműködés buszos vállalkozók és egyesületek 
között, közös üzemeltetéssel a költségek csökkenthetők. 
Az Aerosbus-Trans Kft-nek 3 sportegyesülettel volt eddig kapcsolata. 
Az kft. munkások szállítását, valamint utazási irodákkal együttműködést buszos túrákon történő 
részvételre nem vállal. Profiljuk a sportolók hétvégi eseményekre történő szállítása, valamint a 
reptéri transzferek. Ebben a tevékenységi körben a busz nem amortizálódik le és kevesebb 
kilométert fut. A járműparkjukba tartozó szállítóeszközök védelmére nagy hangsúlyt fektetnek, 
esztétikailag és műszakilag tökéletesen karbantartottak (karcmentesek, kevés km-t futottak stb.) 
Az együttműködésnek két formája lehet. Az egyik, hogy minden bevételt és minden kiadást felez a 
kft. a sportegyesülettel. A másik formája a bérbeadás, azaz havi fix bérleti díjat fizet a cég a 
sportegyesület részére. 
 
Tóth Róbert képviselő kérdezi, hogy a ki lehet-e kötni egy esetleges szerződéskötés során, hogy a 
sportegyesület labdarúgóinak szállítására idegenbeli meccsekre a busz rendelkezésre álljon 
minden esetben és díjmentesen. 
 

Domonkos Attila elmondja, hogy természetesen a bajnokság forgatókönyve szerinti előzetes 
megállapodás alapján minden idegenbeli meccsre rendelkezésre bocsájtja a kft. a buszt. 
 
Lendvai Ivánné polgármester kérdezi, hogy abban az esetben, ha a falu más egyesületei 
szeretnék igénybe venni a buszt pl. kirándulás céljára, akkor rendelkezésre áll-e a busz, illetve a 
költsége annak lesz-e a függvénye, hogy melyik üzemeltetési módot választja az egyesület. 
 
Domonkos Attila elmondja, hogy ha időben tudni fognak a busz használatának igényéről, 
természetesen Kunsziget előnyt fog élvezni. 
 
Lendvai Ivánné polgármester kérdezi, ha esetlegesen arról lenne szó, hogy a kunszigeti iskolába 
járó, de nem Kunszigeten lakó tanulókat kellene szállítani a környező településekről napi 
rendszerességgel az iskolába és haza, ez a járat beépíthető lenne-e a busz tevékenységébe. 
 
Domonkos Attila elmondja, hogy erre természeten lesz lehetőség, hiszen hétfőtől péntekig a kft-
nek nem nagyon lesznek szándékai a busszal. Az eddigi gyakorlat is azt mutatja, hogy a cég 
profiljának megfelelő és vállalható fuvarok azok szombati, illetve vasárnapi napokat érintenek. 
 
Lendvai Ivánné polgármester kérdezi, hogy a Kunsziget területén működő gyárak dolgozóinak 
szállítása belefér-e a kft. szállítási profiljába. 
 
Domonkos Attila elmondja, hogy a SICK Kft-vel jó kapcsolatot ápol az Aerobus Kft., ugyanis a 
reptéri transzfer szállításukat biztosítja. A munkások szállítására csak abban az esetben 
kerülhetne sor, ha meg lehetne valósítani a kulturált használatot. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a tájékoztatást. 
 
 
A napirend előtti tájékoztató előadója, Domonkos Attila 18:41 órakor távozik az ülésről. 

 
 
Napirend tárgyalása: 

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

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
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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 
223/2017. (X. 26.) 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 
224/2017. (X. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és 83.000.000 Ft 
OTP Optima Tőkegarantált Pénzpiaci Befektetési jegy 
vásárláshoz a befolyt iparűzési adó összegéből hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-5. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 

 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a napirendi pont által érintett meghívott előadókat. 
Elmondja, hogy dr. Póda István háziorvos hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az 
ülésen, ismerteti a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásról szóló beszámolóját. 
 
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 
225/2017. (X. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásról szóló beszámolót a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Póda István háziorvos 
Határidő: azonnal 
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Lendvai Ivánné polgármester felkéri Bíró Andrásné házi gondozót beszámolója megtartására. 
 
Bíró Andrásné házi gondozó beszámol a házi segítségnyújtás működéséről. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a betegségek megelőzésében, valamint a 
családtagok tehermentesítésében nagy támogatást nyújt a házi segítségnyújtás. Köszöni a 
tevékenységet. Átgondolásra javasolja, hogy a jövőben emelni kellene a gondozók számát, h iszen 
3 fő nagyon kevés, 4 fő gondozóval jobban ki lehetne meríteni a gondozási szükséglet óraszámát. 
 
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 
226/2017. (X. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
házi segítségnyújtásról szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Bíró Andrásné házi gondozó 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Rammné Domján Katalin védőnőt beszámolója megtartására. 
 
Rammné Domján Katalin védőnő beszámol a védőnői szolgálat munkájáról. Elmondja, hogy az 
háziorvosi beszámolóban elhangzottakat ő is szeretné alátámasztani, tapasztalatai szerint is 
nagyon kevés gyerek sportol, sajnos 1/3 részük elhízott, alig mozognak. 
 
Csapó Gábor képviselő elmondja, hogy véleménye szerint a sportolás szeretetének átadása szülői 
feladat lenne. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a védőnő munkáját. Véleménye szerint lehetne egy 
kerekasztal beszélgetést folytatni a szülők, védőnő, orvos részvételével, ahol fel lehetne hívni a 
figyelmüket a rendszeres sport fontosságára. 
 
Szalay Győző alpolgármester elmondja, hogy jó ötletnek tartaná, ha az iskolában a délutáni 
elfoglaltságok között szerepelne valamilyen rendszeres testmozgási program. 
 
Rammné Domján Katalin védőnő szerint egy összevont szülői értekezleten tájékoztathatná a 
doktor úr a szülőket a fiatalok fizikai állapotáról. 
 
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 
227/2017. (X. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
védőnői szolgálat működéséről szóló beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Rammné Domján Katalin védőnő 
Határidő: azonnal 
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Bíró Andrásné házi gondozó 19:36 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
3.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) IBEX-FARM Kft. bérleti szerződés felülvizsgálata, döntés a szerződés 

meghosszabbításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bérlők elkerítettek egy 
önkormányzati tulajdonú utat (0231 hrsz, 1ha 2131m2 területű) az állatok részére legelőnek, 
javasolja, hogy az út további használatát polgári jogi szerződés megkötésével biztosítsa a 
képviselő-testület. 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja, hogy a művelési ágat tegye rendbe az önkormányzat, 
hiszen a szántó megnevezés nem fedi a valóságot, ugyanis az kb. 30 éve gyep. Valószínű, hogy 
így az AK értéke viszont csökkenni fog, ennek utána kell pontosan járni, viszont véleménye szerint 
a piaci értékét e területnek ez az átminősítés nem csökkentené. Az út vonatkozásában az a 
véleménye, hogy biztosítsa számukra annak használatát az önkormányzat azzal a kikötéssel, hogy 
vállalják a gondozást és az átjárhatóvá tételt. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a szántó gyeppé történő minősítése önkormányzati 
vagyon csökkenésével jár, hiszen az AK érték csökken. Ez fontos tényező a bérleti díj 
megállapításánál is, ha AK-ban határozza meg a bérleti díjat a képviselő-testület. 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja, hogy a földhivatalnál ezt részletesen érdeklődje meg az 
önkormányzat, mondják meg pontosan ők, hogy mivel járhat egy esetleges átminősítés. 
 
Tóth Róbert képviselő javasolja, hogy a bérleti díjat állapítsa meg a testület m2-ben, ne AK-ban. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a területet 10 évre adja bérbe a képviselő-testület, 
állapítsa meg a bérleti díjat 500.000 Ft/év összegben, a területhasználatot félévente ellenőrizze, 
illetve a bérleti szerződést évente vizsgálja felül. 
 
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 
228/2017. (X. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Kunsziget határában található Honvéd puszta 
elnevezésű (Kunsziget, 0222/3, 0222/15 hrsz. - a mellékelt 
térképben szereplő területek szerint) terület bérbeadását, 10 év 
időtartamra, 2000 Ft/AK/év + ÁFA bérleti díj összegben az Ibex 
Farm Kft. (9184 Kunsziget, 0222/2 hrsz.) részére. A bérleti díj 
összegét a bérbeadó minden év november 30-ig felülvizsgálja. 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 



7/13 

b) Döntés vízkárelhárítási terv készítéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztést. 
 
Szalay Győző alpolgármester véleménye szerint ez a kiadás nem fér már bele az önkormányzat 
2017. évi költségvetésébe, ezért nem támogatja a vízkárelhárítási terv elkészíttetését. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 ellenszavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
229/2017. (X. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. évi költségvetése terhére nem támogatja a település 
vízkárelhárítási tervének elkészítését. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző 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 
230/2017. (X. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kunsziget Község Településképi Arculati Kézikönyvét a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés a rotavírus védőoltás támogatásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Rammné Domján Katalin védőnőt az előterjesztés 
ismertetésére. 
 
Rammné Domján Katalin védőnő ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy támogatja, hogy ne legyen teljesen ingyenes az 
önkormányzat a költség felét vagy 60%-át vállalja. 
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A képviselő-testület egyetért azzal, hogy szélesebb kör részesüljön a támogatásban a lakosság 
egészségének védelmében. 
 
Csapó Gábor képviselő javasolja, hogy a védőnő mérje fel, melyik védőoltás iránt van igény a 
szülők körében és annak támogatását a 2018-as költségvetésébe építse be a képviselő-testület. 
 
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 
231/2017. (X. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri Rammné Domján Katalin védőnőt és Bíró Andrásné házi 
gondozót, dr. Póda István háziorvossal egyeztetve, mérjék fel 
melyik nem támogatott típusú védőoltás iránt van fokozott igény 
a lakosság részéről.  
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
  Rammné Domján Katalin védőnő 

 Bíró Andrásné házi gondozó 
Határidő: 2017. december 10. 

 
 
Rammné Domján Katalin védőnő 20:27 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
e) Döntés a „TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése” című 
projekt projektmenedzsment feladat ellátására érkezett árajánlatokról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést.  
 
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 
232/2017. (X. 26.) határozata 

 

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
„TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban: 

1.) Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására benyújtott ajánlatát 
érvényesnek, az ajánlattevőt a szerződéskötésre alkalmasnak 
nyilvánítja. 

2.) Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tekintettel arra, hogy a fenti ajánlattevő tette a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, az alábbi ajánlattevőt az 
alábbi ajánlatával az eljárás nyerteseként kihirdeti: 
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Ajánlattevő megnevezése: Győri Térségfejlesztési és 
Projektmenedzsment Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1. 
Ajánlati ár: nettó: 1.338.583 Ft + ÁFA: 361.417 Ft, összesen 
bruttó: 1.700.000 Ft. 
 
3.) Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
szerződést a fenti ajánlati árral, az ajánlati dokumentációban 
szereplő szerződéses feltételekkel megkösse. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
f) Döntés a „TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése” című 
projekt műszaki ellenőri feladat ellátására érkezett árajánlatokról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
233/2017. (X. 26.) határozata 

 

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
„TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban: 

1.) Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Markó Gábor okl. építőmérnök műszaki ellenőri feladatok 
ellátására benyújtott ajánlatát érvényesnek, az ajánlattevőt a 
szerződéskötésre alkalmasnak nyilvánítja. 

2.) Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tekintettel arra, hogy a fenti ajánlattevő tette a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, az alábbi ajánlattevőt az 
alábbi ajánlatával az eljárás nyerteseként kihirdeti: 

Ajánlattevő megnevezése: Markó Gábor okl. építőmérnök 
Ajánlattevő székhelye: 9151 Abda, Hunyadi u. 130. 
Ajánlati ár: bruttó 580.000 Ft 
 
3.) Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
szerződést a fenti ajánlati árral, az ajánlati dokumentációban 
szereplő szerződéses feltételekkel megkösse. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 
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g) Döntés a „TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése” című 
projekt közbeszerzési eljárásban való teljes körű részvétel ellátására érkezett 
árajánlatokról 

(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 
234/2017. (X. 26.) határozata 

 

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
„TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00029 azonosítószámú Kunszigeti 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban: 

1.) Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az ÓBESTER Gazdasági Tanácsadó Bt. közbeszerzési 
eljárásban való teljeskörű részvétel és az előírt akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására 
benyújtott ajánlatát érvényesnek, az ajánlattevőt a 
szerződéskötésre alkalmasnak nyilvánítja. 

2.) Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tekintettel arra, hogy a fenti ajánlattevő tette a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, az alábbi ajánlattevőt az 
alábbi ajánlatával az eljárás nyerteseként kihirdeti: 

Ajánlattevő megnevezése: ÓBESTER Gazdasági Tanácsadó Bt. 
Ajánlattevő székhelye: 9024 Győr, Pátzay Pál utca 15. 
Ajánlati ár: nettó: 500.000 Ft + ÁFA: 135.000 Ft, összesen 
bruttó: 635.000 Ft. 
 
3.) Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
szerződést a fenti ajánlati árral, az ajánlati dokumentációban 
szereplő szerződéses feltételekkel megkösse. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
h) Döntés Dudás-féle gátőrház (Kunsziget, 0214/3 és 0214/4 hrsz.) önkormányzati 

tulajdonba kerüléséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Kéri a képviselő-testületet, hogy 
támogassa az önkormányzat azon törekvését, hogy a gátőrház tulajdonjoga Kunsziget Község 
Önkormányzatához kerüljön azzal, hogy a terület fenntartása, karbantartása a Magyar Vagon- és 
Gépgyár Vadásztársaságát terheli. 
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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 
235/2017. (X. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Dudás-féle gátőrház (Kunsziget, 0214/3, 0214/4 
hrsz) önkormányzati tulajdonba kerülését. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztető 
tárgyalások lebonyolítására a kezelőkkel, továbbá a tulajdonjog 
megszerzéséhez szükséges kérelmek és egyéb iratok 
aláírására, benyújtására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 

 
 
i) Döntés Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2017. (IX. 14.) 

számú határozatának módosításáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a testület 2017. október 14-i ülésén döntött az új építési 
telkek utcájának elnevezéséről. Tekintettel arra, hogy a döntésben nem szerepelt az utca helyrajzi 
száma, így a földhivatal bejegyezni azt nem tudja. Mindezek alapján javasolja a képviselő-testület 
korábbi döntésének módosítását. 
 
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 
236/2017. (X. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
214/2016. (IX. 14.) számú határozatát módosítja a Kunsziget 
dél-nyugati részén lévő építési telkek utcája helyrajzi számának 
megjelölésével, miszerint a Kunsziget, 15/18 hrsz-ú 
önkormányzati út elnevezése Arany János utca. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
j) Döntés a temető kapu és a községgazdálkodási telephely megvilágításának 

kialakításáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a temető kapu és a 
községgazdálkodási telephely megvilágításának kialakítására állapítson meg 500.000 Ft 
keretösszeget és hatalmazza fel a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval való 
szerződéskötésre. 
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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 
237/2017. (X. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a kunszigeti köztemető kapujának és a 
községgazdálkodási telephely megvilágításának kiépítését 
legfeljebb bruttó 500.000 Ft összegben, amelyet az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
összességében legmegfelelőbb árajánlat elfogadására és a 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
k) Döntés a civil szervezetek támogatásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a civil szervezetek támogatását egészítse ki a 
képviselő-testület 2.800.000 Ft összeggel. Meglátása szerint a kunszigeti civilek minden 
rendezvényen és eseményen részt vesznek (kulturális, közművelődés, hagyományőrzés) 
biztosítják a szabadidő tartalmas eltöltését a létesítmények funkcióinak megfelelő használatát az 
egészséges életmód érdekében, segítik az önkormányzat munkáját, szeretné, ha ezt a kiemelkedő 
munkát támogatná a képviselő-testület. 
 
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 
238/2017. (X. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja civil szervezetek munkáját és a nonprofit szervezetek 
részére 2.800.000 Ft összegű működési támogatást biztosít az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséből, a támogatási és 
finanszírozási kormányzati funkció terhére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13/13 

 


