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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/1-29/2014. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. december 11-én (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 
 
Meghívott vendégek: 
Csala Zsolt körzeti megbízott rendőr 
Bézi Lajos körzeti megbízott rendőr 
Perjési Emil Győri Rendőrkapitányság alosztályvezető 
Ámont Henriett igazgatási ügyintéző 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 fő 
jelen van, így határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Banga Richárd és Tóth Róbert 
képviselőket. Javaslatot tesz a napirendre. Javasolja az alábbi napirendi pontok felvételét: „A levegő 
védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása”, „Döntés első lakáshoz jutási támogatásról”, 
„Munkagépvásárlás falugondnoki tevékenységhez”, „Közösségi busz használati szabályzata”, „Döntés 
IKSZT munkatárs munkakör betöltéséhez pályázat kiírásáról”, valamint javasolja, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján a „Kunsziget, 125 hrsz-ú (természetben 9184 Kunsziget, Fő u. 24. sz. alatti) ingatlan 
tulajdonosainak eladási szándéknyilatkozata” napirendi pontot a testület zárt ülés keretei között 
tárgyalja. 
 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a 
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
256/2014. (XII. 11.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2014. december 11-i képviselő-testületi ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirendi pontok: 
 

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

 
2.) A közrend, közbiztonság helyzete Kunszigeten 

 
3.) A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 

 
4.) Döntés az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervéről 

 
5.) A levegő védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 
6.) Döntést igénylő ügyek 

 
a) Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület támogatása 
b) Döntés első lakáshoz jutási támogatásról 
c) Munkagépvásárlás falugondnoki tevékenységhez 
d) Közösségi busz használati szabályzata 
e) Döntés IKSZT munkatárs munkakör betöltéséhez pályázat kiírásáról 

 
Zárt ülés: 
 

1.)  Kunsziget, 125 hrsz-ú (természetben 9184 Kunsziget, Fő u. 24. sz. alatti) ingatlan 
tulajdonosainak eladási szándéknyilatkozata 

 
 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a 
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
257/2014. (XII. 11.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörben 
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hozott döntésekről és a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetét. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a 
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
258/2014. (XII. 11.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2014. 11. 20. 
- 2014. 12. 11. közötti kiadások fedezésére 16.500.000 Ft, azaz 
tizenhatmillió-ötszázezer forint TPBFJ értékesítéséhez 
hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
A közrend, közbiztonság helyzete Kunszigeten 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a rendőrség képviseletében megjelenteket. 
 
Bézi Lajos körzeti megbízott beszámol a közrend, közbiztonság 2014. évi helyzetéről. 
 
Perjési Emil alosztályvezető javasolja, hogy amennyiben a Képviselő-testület részéről kérés, illetve 
kérdés lenne a rendőrség irányában, azt tegyék fel. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy december 3-án részt vett egy egyeztetésen, melyet 
Dunaszeg polgármestere, Babos Attila hívott össze. Ezen az egyeztetésen részt vett a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. képviselete, a közlekedésrendészet képviselője és a Közlekedési Felügyelet 
munkatársai. Az egyeztetés tárgya a Bolgányi híd forgalma, illetve a hídra vezető út állagmegőrzése 
volt. Elhangzott, hogy jó lenne magasságot vagy szélességet korlátozó akadály kihelyezése, ez 
viszont az infrastrukturális ellátottság hiánya miatt nem megvalósítható. A korlátokat világítással kell 
ellátni. Napelemes rendszernek nagy a meghibásodási lehetősége, ezt a jelenlévő szakemberek nem 
támogatták. 
Javaslatként elhangzott, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t értesítsük arról, hogy a GPS készülékek 
felülvizsgálatában legyenek segítségünkre. Konkrét kérés az volt, hogy levél formájában 
tájékozódjunk, arról, hogy kik töltik fel a GPS rendszereket útinformációval és jelezzük a részükre, 
hogy azt az utat, ami a Bolgányi hídra irányítja a 3,5 tonna feletti gépjárművek forgalmát, vegyék ki az 
információs rendszerből. Sajnos szándékos úthasználók is akadnak a gépjárművezetők között, ezt a 
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megállapítást alátámasztja, hogy a közelmúltban pár napra mozgó kamerát szereltetett fel Kunsziget 
Önkormányzata a Bolgányi hídra. A kamera felvételeiből megállapítható, hogy a hidat rendszeresen 
használja például a tejet szállító gépkocsi is, amely viszont helyismerettel rendelkezik, tehát tudomása 
van róla, hogy nem hajthatna fel a hídra. A híd állapota a felújítás ellenére nem olyan, hogy nagy 
súlyú járműveket elbírjon. Kérésként fogalmazza meg a rendőrség irányába, hogy a hídra vezető úton 
tartsanak fokozott ellenőrzést. Fontos lenne táblákat kihelyezni már az autópályán, hogy ezek a 
járművek ne hajtsanak le, a tábla kihelyezési terv elkészítésére ígéretet kaptunk a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt-től. 
Közúti ellenőrzések időintervallumaira a kamera felvételei alapján javaslatot tudunk tenni a rendőrség 
irányába. Reggeli és késő délutáni órákban van túlsúlyban ezen autók forgalma. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a gyerekek védelme érdekében szeptemberben az iskola hátsó és 
az óvoda bejáratához korlátokat helyezett el az önkormányzat. Az egyik képviselő részéről elhangzott 
az a kérés, hogy helyezzünk el további korlátot az iskola templom felőli bejáratánál is, ahol az 
iskolabusz tábla található. Tapasztalta ugyanis azt, hogy az iskolás gyerekek itt kerékpárral kihajtanak 
az útra. 
Kéri a rendőrségtől, hogy a korábbi évek hagyományait követve ezentúl is tartsanak az időseknek 
tájékoztatást a nyugdíjas klub keretei között a rájuk veszélyt jelentő helyzetekről. Fontosnak tartja 
továbbá megjelentetni ezen híreket a Kunszigeti Hírmondó hasábjain, illetve az önkormányzat és a 
hivatal honlapján. 
 
Szalay Győző alpolgármester elmondja, hogy heti rendszerességgel vontatják ki a töltéseken elakadt 
kamionokat, emiatt jelzéssel élt már a vízügy irányába, mert a sorompókat úgy helyezték el, hogy be 
tud tolatni a kamion, a töltés állapota miatt viszont elakad. Valamit sürgősen kezdeni kell ezzel az 
úttal. A másik probléma véleménye szerint az ifjúság motorozási vágya. A szennyvíztelep felé vezető 
út, illetve a hídra vezető út tökéletesen alkalmas gyorsasági motorozásra. Kéri a rendőrség fokozott 
ellenőrzését ezen utakon. 
 
Csala Zsolt körzeti megbízott meglátása szerint csak az az egy lehetőség adódik, hogy amikor 
Kunszigeten zajlik települési ellenőrzés, akkor fokozottan ezeken azokat lefolytatni. Szerencsére a 
falu belső útjain nincs probléma. 
 
Perjési Emil alosztályvezető egyetért Csala Zsolttal. 
 
Tóth Róbert képviselő kérdezi, hogy mit lehetne kezdeni az utcasarkokon lévő, kilátást akadályozó 
növényekkel. 
 
Csala Zsolt körzeti megbízott elmondja, hogy korábban volt már erre vonatkozóan felmérés a faluban, 
kb. 3 éve, akkor a lakosságot felszólították és ki kellett vágniuk ezeket a növényeket. Most is ezt a 
megoldást látja jónak a jövőre nézve. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
259/2014. (XII. 11.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A 
közrend, közbiztonság helyzete Kunszigeten” tárgyú 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület a Győri Rendőrkapitányság munkatárainak 
megköszöni Kunsziget közbiztonságáért végzett 
tevékenységét, egyúttal kéri, hogy a települési ellenőrzések 
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során szíveskedjenek nagy hangsúlyt fektetni a Bolgányi híd és 
a környező utak forgalmának ellenőrzésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
260/2014. (XII. 11.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi munkatervét a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
261/2014. (XII. 11.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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Az ellenőrzés tárgya: Kunsziget Község Önkormányzata és 
költségvetési szervei pénzügyi működtetése 
• pénzgazdálkodási jogkörök 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza egyúttal a polgármestert, 
hogy a belső ellenőrzést végző, arra jogosultsággal rendelkező 
személyt vagy szervezetet az ellenőrzés lefolytatásával 
megbízza, az erre vonatkozó szerződést aláírja. A Képviselő-
testület a belső ellenőrzés költségének fedezetét az 
önkormányzat költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
A levegő védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a levegő védelméről szóló 
14/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
 
6.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 
 

a) Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület támogatása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. 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 egyhangúlag 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
262/2014. (XII. 11.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület kérelmét 
50.000 Ft, azaz ötvenezer forint összeggel támogatja 2014. évi 
költségvetése terhére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. január 31. 

 
 

b) Döntés első lakáshoz jutási támogatásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az igazgatási előadót, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Ámont Henriett igazgatási előadó ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Csapó Gábor képviselő javasolja a támogatások megítélését. 
 
Banga Richárd képviselő érintettsége okán kéri a szavazásból történő 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 
263/2014. (XII. 11.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Banga Richárd képviselőt érintettsége miatt kizárja Banga Zsolt 
kérelmező által benyújtott első lakáshoz jutási támogatási 
kérelemről történő szavazásból. 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a 
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
264/2014. (XII. 11.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fiatalok első lakáshoz jutásának, Kunsziget községben történő 
letelepedésének önkormányzati támogatásáról szóló 2/2011. 
(II. 19.) önkormányzati rendelete és az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete 
alapján fiatalok első lakáshoz jutásának, Kunsziget községben 
történő letelepedésének önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Banga Zsolt, 9184 Kunsziget, Ifjúság u. 9. szám alatti lakost. 
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A vissza nem térítendő támogatás összege 700.000 Ft. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzati lakáscélú 
támogatásról szóló támogatási megállapodást a támogatottal 
megkösse. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. E határozattal 
szemben a kézbesítéstől számított 30 napon belül – 
jogszabálysértésre való hivatkozással – felülvizsgálati 
kérelemmel lehet élni a Győri Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságnál. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a 
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
265/2014. (XII. 11.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fiatalok első lakáshoz jutásának, Kunsziget községben történő 
letelepedésének önkormányzati támogatásáról szóló 2/2011. 
(II. 19.) önkormányzati rendelete és az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete 
alapján fiatalok első lakáshoz jutásának, Kunsziget községben 
történő letelepedésének önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Pusztai Ádám és Csapucha Adrienn, 
9184 Kunsziget, Ifjúság u. 35. szám alatti lakosokat. 

 
A vissza nem térítendő támogatás összege 700.000 Ft. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzati lakáscélú 
támogatásról szóló támogatási megállapodást a támogatottal 
megkösse. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. E határozattal 
szemben a kézbesítéstől számított 30 napon belül – 
jogszabálysértésre való hivatkozással – felülvizsgálati 
kérelemmel lehet élni a Győri Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságnál. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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c) Munkagépvásárlás falugondnoki tevékenységhez 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
266/2014. (XII. 11.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a falugondnoki tevékenység szakszerű ellátásához 
munkagép vásárlását maximum 8.000.000 Ft értékben 2014. 
évi költségvetése terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a beszerzés lebonyolítására, a 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Közösségi busz használati szabályzata 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Tóth Róbert képviselőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Tóth Róbert képviselő ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
267/2014. (XI. 11.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közösségi busz használati szabályzatát a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Döntés IKSZT munkatárs munkakör betöltéséhez pályázat kiírásáról 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Lendvai Ivánné polgármester kéri a testület beleegyezését az IKSZT munkatárs munkakör 
betöltéséhez szükséges ismételt pályázati felhívás közzétételéhez. 
 
 



10/10 

 


