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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/182-12/2018. 
 

Jegyzőkönyv 
 

amely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. június 28-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 megbízott jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 
Tóthné Szalai Veronika családi bölcsőde vezető, Manóvár Családi Bölcsőde 
Farkas Liza igazgató, Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
dr. Antal Péter (2018. július 1 napjától a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője) 
 
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 6 igen szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
112/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2018. június 28-i rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirend: 
 
1.) Nyilatkozat megadása a „Turisztikai szolgáltatás- és attrakció fejlesztése” című, VP6-

19.2.1.-70-1-17.-es kódszámú pályázat beadásához 
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2.) Döntés elővásárlási jog törléséről (Kunsziget 15/63 hrsz.) 
 
3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

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

 
4.) A Manóvár Családi Bölcsőde beszámolója, értékelése 
 
5.) A Tündérvár Óvoda beszámolója, értékelése 
 
6.) Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 
 
7.) A 2018-2019-es tanév megkezdésének tárgyi és személyi feltételrendszere 
 
8.) Döntés a kunszigeti iskolások iskolakezdési támogatásáról 
 
9.) Döntés az angol nyelvkönyvek és munkafüzetek vásárlásának támogatásáról 
 
10.) Döntést igénylő ügyek 
 

a) Kunsziget Község Önkormányzata – RÁBAKÉSZ Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. közötti vállalkozói szerződés felülvizsgálata 

b) Kunsziget 402/2 hrsz. kivett, beépítetlen terület adásvétele 
c) Kunsziget 15/70 hrsz. ingatlan rejtett hibáinak megszüntetése 
d) Döntés az MWG-094 frsz. mikrobusz bérbeadásáról 
e) Döntés letelepedési támogatásokról 
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 projekthez kapcsolódó hálózatfejlesztési hozzájárulás, festés-mázolás, wc, 
mosdó felújítás költségének biztosítására  

g) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – 
járdák felújítására (Duna – Táncsics – József Attila – Vörösmarty utcák) érkezett 
kivitelezői ajánlatokról 

h) Döntés az Európai Falumegújítási Dijátadón való részvételről 
i) Döntés az Európai Klímasztár Díjátadón való részvételről 
j) Döntés a Tündérvár Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervének elfogadásáról 
k) SZIP-Invest felszámolása 

 
Zárt ülés 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester megállapítja, hogy a 10.) k) napirendi pontként tárgyalni kívánt 
„SZIP-Invest felszámolása”, az érintett üzleti érdekét sértené, így javasolja zárt ülés tartását. 
 
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: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
113/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában 
meghatározottakra figyelemmel zárt ülést tart a 10.) k) napirendi 
pont tekintetében. 
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Napirend tárgyalása: 
 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
Nyilatkozat megadása a „Turisztikai szolgáltatás- és attrakció fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-
70-1-17.-es kódszámú pályázat beadásához 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
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 
114/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozik, hogy a „Turisztikai szolgáltatás- és attrakció 
fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-70-1-17.-es kódszámú pályázati 
felhívásra a „Kunszigetért” Közalapítvány által beadott, 
Kunsziget 053/12 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló, „Kalandra fel: 
Vízen-földön-levegőben” projekt az önkormányzat turisztikai 
fejlesztéseivel összhangban van. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
Döntés elővásárlási jog törléséről (Kunsziget 15/63 hrsz.) 
 
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 
115/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Kunsziget, belterület 15/63 hrsz-ú ingatlant 
terhelő, a javára bejegyzett elővásárlási jog törlésre kerüljön az 
ingatlan-nyilvántartásból. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4. 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. 
 
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 
116/2018. (VI. 28.) 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 
117/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
A Manóvár Családi Bölcsőde beszámolója, értékelése 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére Tóthné Szalai Vera családi 
bölcsőde vezetőt. 
 
Tóthné Szalai Vera családi bölcsőde vezető ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a családi bölcsőde dolgozóinak az egész éves 
munkájukat. 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
118/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Manóvár Családi Bölcsőde beszámolóját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Tóthné Szalai Veronika családi bölcsőde vezető 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
A Tündérvár Óvoda beszámolója, értékelése 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére Farkas Ferencné óvodavezetőt. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy hiányosnak érzi az óvodai eredmények kidolgozását, 
kéri az óvodavezetőt fordítson nagyobb figyelmet ezen fejezet kidolgozására. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal 
ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
119/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérvár Óvoda beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
  Farkas Ferencné óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére a Tóthné Szalai Veronika 
családi bölcsőde vezetőt. 
 
Tóthné Szalai Veronika családi bölcsőde vezető ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére Farkas Ferencné óvodavezetőt. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére Farkas Liza iskolaigazgatót. 
 
Farkas Liza iskolaigazgató ismerteti az előterjesztést. 
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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 
120/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés helyzetéről szóló tájékoztatókat elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
A 2018-2019-es tanév megkezdésének tárgyi és személyi feltételrendszere 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére a Tóthné Szalai Veronika 
családi bölcsőde vezetőt. 
 
Tóthné Szalai Veronika családi bölcsőde vezető ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a kultúrházban található 2 db mobil klíma, kéri a 
bölcsőde vezetőt, hogy nézzék meg, próbálják ki és jelezzenek vissza, hogy minden szempontból 
megfelelőek-e ezen eszközök, illetve kéri, hogy a klimatizált helyiség használatáról egyeztessen a 
szülőkkel. Javasolja, hogy az egyéb beszerezni szükséges eszközökről a következő munkanapon 
beszéljenek, természetesen az oktatáshoz szükséges kellékek megvásárlásának nincs akadálya. 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére a Farkas Ferencné 
óvodavezetőt. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére Farkas Liza iskolaigazgatót. 
 
Farkas Liza iskolaigazgató 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 
121/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ifjúság helyzetéről szóló tájékoztatást a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Tóthné Szalai Veronika családi bölcsőde vezető 18:39 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
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8.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a kunszigeti iskolások iskolakezdési támogatásáról 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Csapó Gábor képviselő javasolja, hogy a kunszigeti önkormányzat, a kunszigeti lakóhellyel 
rendelkező tanulókat támogassa. 
 
Tóth Róbert képviselő elmondja, hogy az angol tankönyvek, valamint az étkezés támogatásával 
minden a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába járó 
tanulót támogat a 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 
122/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kunszigeti lakóhelyű tanulókat, illetve hallgatókat az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére az alábbiakban 
meghatározott összegű, egyszeri beiskolázási támogatásban 
részesíti: 
 
a) Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói, akik bejelentett kunszigeti lakóhellyel 
rendelkeznek: 

5.000 Ft/fő 

b) Általános iskolás korú, gimnáziumban tanulók, akik 
kunszigeti lakóhellyel rendelkeznek: 

5.000 Ft/fő 

c) 9-12. évfolyamos, középfokú, nappali rendszerű oktatásban 
részt vevő tanulók, akik bejelentett kunszigeti lakóhellyel 
rendelkeznek: 

5.000 Ft/fő 

d) felsőoktatási intézmény nappali rendszerű képzésében részt 
vevő hallgatók, akik bejelentett kunszigeti lakóhellyel 
rendelkeznek: 

5.000.-Ft/fő 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
érintetteket értesítse, illetve a jegyzőt, hogy az önkormányzat 
házipénztárából a kifizetést megszervezze. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 jegyző 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
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9. napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Döntés az angol nyelvkönyvek és munkafüzetek vásárlásának támogatásáról 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére Farkas Liza iskolaigazgatót. 
 
Farkas Liza iskolaigazgató 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 
123/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola összes tanulójának angol tankönyvcsomagját 
(tankönyv, munkafüzet) az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése terhére megvásárolja összesen legfeljebb 719 
796 Ft (hétszáztizenkilencezer-hétszázkilencvenhat forint) 
értékben. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

 
 
Farkas Liza iskolaigazgató 18:58 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
10.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Kunsziget Község Önkormányzata – RÁBAKÉSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közötti 

vállalkozói szerződés felülvizsgálata 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. 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 6 igen szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
124/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget Község Önkormányzata és a RÁBAKÉSZ 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által a Tündérvár Óvoda 
épületében található főzőkonyha üzemeltetése tárgyában 2014. 
július 10-én kötött vállalkozási szerződés 2018. december 31-i 
hatályát 2020. december 31-re módosítja. A szerződés többi 
pontja változatlanul érvényben marad. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2018. december 15. 
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b) Kunsziget, 402/2 hrsz. kivett, beépítetlen terület adásvétele 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Egyúttal személyes érintettsége folytán 
kéri a szavazásból való kizárását. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
125/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lendvai Ivánné polgármestert érintettsége miatt kizárja a 
„Kunsziget, 402/2 hrsz. kivett, beépítetlen terület adásvétele” 
napirendi pontról történő szavazásból. 

 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
126/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Bíróné Lendvai Krisztina (9740 Szentlőrinc, Liliom u. 
8.) és Lendvai Csilla, (9184 Kunsziget, József Attila u. 26/a.) 
Kunsziget 402 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatát és 
felhatalmazza az alpolgármestert az adásvétel lebonyolítására. 
 
Felelős: Szalay Győző alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Kunsziget 15/70 hrsz. ingatlan rejtett hibáinak megszüntetése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. 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 
127/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Energiagépész Kft. (9153 Öttevény, Fő u. 53.) 
Kunsziget 15/70 hrsz. ingatlanon található betontalpfák 
eltávolítására és elszállítására adott árajánlatát, bruttó 
1.009.574. Ft összegben, amelyet az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése terhére biztosít. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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d) Döntés az MWG-094 frsz. mikrobusz bérbeadásáról 
(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 5 igen szavazattal, 2 tartózkodó szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kérelmére -
csíkszentdomokosi önkéntes tűzoltó alakulat látogatására - a 
kunszigeti közösségi busz használatához hozzájárul a casco 
szerződés szerinti kaució 50%-a letételének feltételével, azt 
2018. július 7. és július 17. között külföldi utazásra biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Döntés letelepedési támogatásokról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15-16. mellékletét képezi.) 
 
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 
129/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 19.) alapján 
lakáscélú önkormányzati támogatásban részesíti 
 

Pesti Anikó 
2162 Őrbottyán, Bartók Béla u. 78. 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: azonnal 
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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 
130/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet alapján lakáscélú önkormányzati támogatásban 
részesíti 
 

Székely Mihály és Székely Aranka 
9173 Győrladamér Új u. 8. szám alatti lakosokat. 

 
A vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 700.000 Ft. 
Megbízza a polgármestert, hogy a lakáscélú önkormányzati 
támogatásról szóló támogatási megállapodást a támogatottal 
megkösse és a kifizetésről intézkedjen. 
A határozat indokolását és a jogorvoslat lehetőségéről szóló 
tájékoztatást mellőzte a testület, tekintve, hogy a kérelemnek 
minden tekintetben helyt adott. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
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 projekthez 
kapcsolódó hálózatfejlesztési hozzájárulás, festés-mázolás, wc, mosdó felújítás 
költségének biztosítására 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Farkas Ferencné képviselő véleménye szerint az iskolában folyó nagy munkálatokkal együtt 
ezeket a felújításokat is el kell végezni. 
 
Szalay Győző alpolgármester úgy látja, hogy a pályázat adta lehetőség kapcsán a gépészeti és 
környezetvédelmi beruházások mellett szükséges az előterjesztésben szereplő munkálatok 
elvégzése is, véleménye szerint nem szabad félbehagyni a munkálatokat. Így 10-15 évig nem kell 
az iskolát felújítani. 
 
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 
131/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Energiagépész Kft. (9153 Öttevény, Fő u. 53.) 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola felújítási munkálataira adott árajánlatát, 
legfeljebb bruttó 7.300.000 Ft összegben, amelyet az 
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önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosít. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
g) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – járdák 

felújítására (Duna – Táncsics – József Attila – Vörösmarty utcák) érkezett kivitelezői 
ajánlatokról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Tóth Róbert képviselő elmondja, hogy meglátása szerint az aszfaltos járdák nem jó minőségűek, 
jobb megoldás lenne a térköves járdaépítés. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a térköves járdákra korábban érkezett árajánlatok az 
aszfaltos járdák árának a duplája. A pályázathoz már korábban leadott műszaki tartalomnak 
megfelel a beadott árajánlat. 
 
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 
132/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása – járdák felújítása (Duna – Táncsics – József Attila 
– Vörösmarty utcák) tárgyában a STRABAG Általános Építő Kft. 
(1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület; 
lev.cím: 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b.) által benyújtott 
bruttó 29.459.932 Ft árajánlatát. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés az Európai Falumegújítási Dijátadón való részvételről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy 2018. szeptember 20-22-én Ausztriában kerül 
megrendezésre az Európai Falumegújító Díjátadója. Kunsziget tagja a szerveződésnek, a 
találkozókon a képviselő-testület tagjai hagyományosan részt vesznek, ezért kéri a találkozó 
költségeinek támogatását. 
 
 
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 
133/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt 
vesz a 2018. szeptember 20-22. napján Ausztriában 
megrendezésre kerülő Európai Falumegújítási Díjátadó 
találkozón, a részvétel költségeit az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
i) Döntés az Európai Klímasztár Dijátadón való részvételről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy 2018. október 18-án Ausztriában kerül 
megrendezésre az Európai Klímasztár Dijátadó ünnepség, Kunsziget a díjazottak között szerepel, 
ezért javasolja, hogy a képviselő-testület képviseltesse magát, kéri a találkozó költségeinek 
támogatását. 
 
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 
134/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt 
vesz a 2018. október 18-án Ausztriában megrendezésre kerülő 
Európai Klímasztár Dijátadó ünnepségen, a részvétel költségeit 
az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
j) Döntés a Tündérvár Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervének elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére Farkas Ferencné óvodavezetőt. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető 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 
135/2018. (VI. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérvár Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervét a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
  Farkas Ferencné óvodavezető 
Határidő: azonnal 




