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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/182-6/2018. 
 

Jegyzőkönyv 
 

amely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. április 10-én (kedd) 17:30 órai kezdettel, 

a kunszigeti kultúrházban (Kunsziget, Kossuth tér 9.) megtartott rendkívüli, 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:- 

 
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 
napirendi pontok tárgyalására. 
 
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: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2018. (IV. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2018. április 10-i rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
Napirend: 

 
1.) „Öttevény-Kunsziget közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása” című TOP-3.1.1-

15-GM1-2016-00009 kódszámú pályázat konzorciumi tagja Kunsziget Község 
Önkormányzata 
- Döntés a közbeszerzési eljárás megindításáról-közbeszerzési dokumentáció 

elfogadásáról 
- Döntés az ajánlat adásra felkért gazdasági szereplőkről 

2.) Döntés a „Vonzó vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének 
elősegítése” VP 6-19.2.1-70-3-17 kódjelű pályázat benyújtásáról 

3.) Döntés védőoltások támogatásáról 
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Napirend tárgyalása: 

 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
„Öttevény-Kunsziget közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása” című TOP-3.1.1-15-GM1-
2016-00009 kódszámú pályázat konzorciumi tagja Kunsziget Község Önkormányzata 

- Döntés a közbeszerzési eljárás megindításáról-közbeszerzési dokumentáció 
elfogadásáról 

- Döntés az ajánlat adásra felkért gazdasági szereplőkről 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Csapó Gábor képviselő érdeklődik a kerékpárút nyomvonaláról. 
 
Lendvai Ivánné polgármester a kiviteli terv alapján és a Nemzetgazdasági Minisztériumban 
folytatott egyeztetés szerint megadja a választ. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2018. (IV. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzata, mint az „Öttevény-
Kunsziget közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása” című 
(TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00009 kódszámú) pályázat 
kedvezményezettje, megismerte és elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező, a pályázat építési kivitelezési 
munkálatainak lebonyolításához szükséges, a pályázat 
konzorciumvezetői szerepét betöltő Öttevény Község 
Önkormányzata által készített közbeszerzési eljárást megindító 
dokumentációt (ajánlattételi felhívás közbeszerzési 
dokumentum, vállalkozói szerződés tervezet). 
Az eljárásrend meghatározásával, valamint ajánlattételre 
felkérni javasolt szervezetek felsorolásával egyetért, utóbbit 
kiegészíteni nem kívánja. 
A kivitelezői szerződés tartalma szerinti munka ellenértékeként 
Kunsziget Község Önkormányzata a tárgyi támogatási 
szerződés alapján mindösszesen bruttó 23.648.800 forintot 
biztosít. 
A közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbülső döntések 
meghozatalához szükséges döntéshozatali és nyilatkozattételi 
joggal – beleértve a felelősségi rend kialakításával összefüggő 
döntéseket is – felruházza a település polgármesterét. 
A rendelkezésre álló pályázati fedezetet meghaladó mértékű 
ajánlat elfogadásához, a kivitelező kiválasztásához, illetve a 
kivitelezői szerződés megkötéséhez a Képviselő-testület 
előzetes – név szerinti szavazással megerősített – 
jóváhagyását írja elő. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: közbeszerzési kiíráshoz szükséges döntések 

meghozatala, partner irányában történő közlése: 2018. április 12. 
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2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Döntés a „Vonzó vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése” 
VP 6-19.2.1-70-3-17 kódjelű pályázat benyújtásáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti, hogy a „Vonzó vidéki települési környezet és 
szolgáltatások fejlesztésének elősegítése” VP 6-19.2.1-70-3-17 kódjelű pályázat benyújtásához 
szükséges a már korábban meghozott 66/2018. (III. 29.) számú döntés módosítása. Korábban 
nem került feltüntetésre a megvalósítás helye, illetve az összegek is változtak. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2018. (IV. 10.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
66/2018. (III. 29.) számú határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Kunsziget Község Önkormányzata a 
„Széchenyi 2020” Pannónia Kincse Leader Egyesület által VP 
6-19.2.1-70-3-17 kódjelű, „Vonzó vidéki települési környezet és 
szolgáltatások fejlesztésének elősegítése” című pályázati 
felhívásra „Egészségünkért – Közösségi funkciókat ellátó 
kunszigeti tér” címen pályázatot nyújtson be. 
Megvalósítás helye: 9184 Kunsziget, Petőfi tér 12. (277 hrsz.) 
A projekt megvalósításának teljes költsége nettó: 4.460.849 Ft 
+ ÁFA, bruttó: 5.665.278 Ft, melyből a támogatás összege 
85%-os intenzitás mellett bruttó 4.815.486 Ft, az önrész 
összege bruttó 849.791 Ft, melyet a Képviselő-testület az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, 
az ahhoz szükséges dokumentumokat aláírja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
Döntés védőoltások támogatásáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
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 
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
4/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
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