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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/1-3/2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. február 12-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: 
dr. Muli Orsolya igazgatási előadó 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 6 fő 
jelen van, így határozatképes. Csapó Gábor képviselő jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt 
később érkezik a testületi ülésre. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző 
alpolgármestert és Farkas Ferencné képviselőt. Javaslatot tesz a napirendre, a döntést igénylő 
ügyek között kívánja tárgyalni a „Döntés a Klíma Sztár 2015 pályázaton való részvételről”, a 
„Döntés a sportpályánál található kapcsolószekrény javításáról” és a „Döntés a tornacsarnok 
világításának korszerűsítéséről” napirendeket. 
 
Tóth Róbert képviselő: Mint az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja, kérem a polgármesteri 
szabadságolási ütemterv napirendi pontot kiegészíteni a polgármesteri illetménykiegészítés 
előterjesztéssel és kérném ennek első napirendi pontként való tárgyalását. 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. 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 
27/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2015. február 12-i képviselő-testületi ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja: 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. A polgármester illetményével kapcsolatos döntés, szabadságolási ütemterv 

jóváhagyása 

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

eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 

3. Társulások beszámolója a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

4. Társulások 2015. évi költségvetésének jóváhagyása 

5. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) 

6. Tájékoztatás a pályázati lehetőségekről és az elért eredményekről 

7. A kunszigeti társadalmi szervezetek beszámolója a 2014. évi tevékenységükről, a 2015. 

évi terveikről 

8. Döntés a civil szervezetek 2015. évi támogatási pályázatának kiírásáról 

9. Manóvár Családi Napközi szakmai programjának módosítása 

10. Kunsziget község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

11. Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a KlímaSztár 2015 pályázaton való részvételről 

b) Döntés a sportpályánál található kapcsolószekrény javításáról 

c) Döntés a tornacsarnok világításának korszerűsítéséről 

 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. mellékletét képezi.) 
 
A polgármester illetményével kapcsolatos döntés, szabadságolási ütemterv jóváhagyása 
 
Tóth Róbert képviselő: Amint azt képviselőtársaim tudják, polgármester asszony fizetése jelentős 
mértékben alacsonyabb lett, mint az előző ciklusban volt. Kunsziget Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2014. október 21. napján tartott alakuló ülésén Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés e) 
pontja szerint megállapította Kunsziget község polgármesterének illetményét. 
2014. december 12. napján hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. 
törvényt (továbbiakban: Kttv.) módosító 2014. évi LXXXV. törvény. 
A hivatkozott jogszabály új fejezettel egészítette ki a közszolgálati törvényt, az új fejezet 225/L. § 
(1) bekezdése tételesen felsorolja, hogy a közszolgálati törvény mely rendelkezéseit kell a 
polgármesteri foglalkozatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni. 
Ennek értelmében alkalmazandó rendelkezés a Kttv. 224. § (4) bekezdése is, melynek alapján az 
alapilletmény 30 %-kal megemelhető. A 2012. évi CCIX. törvény 4. § (4) bekezdésben foglaltak 
szerint Kunsziget község polgármesterének illetménye a helyettes államtitkár illetményének 40 %-
a, mert Kunsziget Község lakosságszáma 1235 fő, ennek megfelelően 972.241 Ft x 40% = 
388.896 Ft, kerekítve az illetmény 388.900 Ft, azaz háromszáznyolcvannyolcezer-kilencszáz forint. 
A költségtérítés összegének megállapításáról a Mötv. 71. § rendelkezik, amely szerint a főállású 
polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének 
elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult. A fentiek alapján a költségtérítés összege 388.900 Ft x 15% = 58.335 Ft, 
azaz ötvennyolcezer-háromszázharmincöt forint. Kérem a fentiek alapján a határozati javaslat 
elfogadását! 
 
Lendvai Ivánné polgármester érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lendvai Ivánné polgármestert érintettsége miatt kizárja a 
polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására irányuló szavazásból. 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 5 
fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lendvai Ivánné polgármester illetményét a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224. § (4) 
bekezdése alapján 388.900 Ft összegben, költségtérítését a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján 58.335 Ft összegben állapítja 
meg 2015. február 12. napjától kezdődően. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester: 39 nap szabadsággal rendelkezem, kérem a szabadságolási 
ütemterv elfogadását! 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lendvai Ivánné polgármester 2015. évi szabadságolási 
ütemtervét jóváhagyta. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 



4/17 

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 
31/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról 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 6 
fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2015. 01. 30. 
és 2015. 02. 12. közötti időszak kiadásainak fedezésére 
16.000.000 Ft, azaz tizenhatmillió forint értékben TPBFJ 
értékesítéséhez hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4-5. mellékletét képezi.) 
 
Társulások beszámolója a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2014. évi költségvetési beszámolója 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, ami a Kunszigeti Gyermekellátó 
Társulás Társulási Tanácsának ülésére készített anyag. Elmondja, hogy a Társulási Tanács a 
napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács 
által elfogadott beszámolót a Képviselő-testület azonos tartalommal hagyja jóvá. 
 
A témával 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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2014. évi költségvetési 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2014. évi költségvetési beszámolója 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, ami a Dunaszegi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Társulás Társulási Tanácsának ülésére készített anyag. Elmondja, hogy a Társulási 
Tanács a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 
Társulási Tanács által elfogadott beszámolót a Képviselő-testület azonos tartalommal hagyja jóvá. 
 
 
A témával 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 
34/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2014. évi 
költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5-6. mellékletét képezi.) 
 
Társulások 2015. évi költségvetésének jóváhagyása 
 
 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2015. évi költségvetése 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, ami a Kunszigeti Gyermekellátó 
Társulás Társulási Tanácsának ülésére készített anyag. Elmondja, hogy a Társulási Tanács a 
napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács 
által elfogadott 2015. évi költségvetést a Képviselő-testület azonos tartalommal hagyja jóvá. 
 
 
A témával 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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2015. évi költségvetését a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2015. évi költségvetése  
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, ami a Kunszigeti Gyermekellátó 
Társulás Társulási Tanácsának ülésére készített anyag. Elmondja, hogy a Társulási Tanács a 
napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács 
által elfogadott 2015. évi költségvetést a Képviselő-testület azonos tartalommal hagyja jóvá. 
 
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 
36/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2015. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadót, hogy az 
előterjesztést ismertesse a testülettel. Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a költségvetési 
rendelet tervezetét a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a Képviselő-testület részére 
elfogadásra javasolta. 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
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6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Tájékoztatás a pályázati lehetőségekről és az elért eredményekről 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. 
 
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 
37/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázati eredményekről szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
A kunszigeti társadalmi szervezetek beszámolója a 2014. évi tevékenységükről, a 2015. évi 
terveikről 
 
Lendvai Ivánné polgármester előadja az előterjesztésben foglaltakat. Javasolja, hogy egyenként 
döntsön a testület a civil szervezetek beszámolójáról az önkormányzat támogatásának 
felhasználásával kapcsolatban. Javasolja először, hogy döntsenek a Kunszigeti Ifjúsági 
Érdekegyeztető Fórum pénzügyi és szakmai beszámolójáról. 
 
 
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 
38/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum pénzügyi és szakmai 
beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról elfogadja. 
A 2014-ben fel nem használt 172.750 Ft önkormányzati 
támogatás felhasználási lehetőségét 2015. június 30-ig 
meghosszabbítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy döntsenek a Kunszigeti Szabadidő és Lövész Egylet 
pénzügyi és szakmai beszámolójáról. 
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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 
39/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Szabadidő és Lövész Egylet pénzügyi és szakmai 
beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról elfogadja. 
A 2014-ben fel nem használt 90.168 Ft önkormányzati 
támogatás felhasználási lehetőségét 2015. június 30-ig 
meghosszabbítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy döntsenek a Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány 
pénzügyi és szakmai beszámolójáról. 
 
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 
40/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány pénzügyi és szakmai 
beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról elfogadja. 
A 2014-ben fel nem használt 163.063 Ft önkormányzati 
támogatás felhasználási lehetőségét 2015. június 30-ig 
meghosszabbítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy döntsenek a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület pénzügyi és szakmai beszámolójáról. 
 
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 
41/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 
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pénzügyi és szakmai beszámolóját a 2014. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy döntsenek a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub pénzügyi 
és szakmai beszámolójáról. 
 
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 
42/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub pénzügyi és szakmai 
beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról elfogadja. 
A 2014-ben fel nem használt 24.953 Ft önkormányzati 
támogatás felhasználási lehetőségét 2015. június 30-ig 
meghosszabbítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy döntsenek Kunsziget Község Polgárőrsége pénzügyi 
és szakmai beszámolójáról. 
 
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 
43/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kunsziget Község Polgárőrsége pénzügyi és szakmai 
beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy döntsenek a Kunszigeti Teke Egyesület pénzügyi és 
szakmai beszámolójáról. 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Teke Egyesület pénzügyi és szakmai beszámolóját a 
2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 
A 2014-ben fel nem használt 348.961 Ft önkormányzati 
támogatás felhasználási lehetőségét 2015. június 30-ig 
meghosszabbítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy döntsenek a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület 
pénzügyi és szakmai beszámolójáról. 
 
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 
45/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Faluszépítő Egyesület pénzügyi és szakmai 
beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról elfogadja. 
A 2014-ben fel nem használt 221.694 Ft önkormányzati 
támogatás felhasználási lehetőségét 2015. június 30-ig 
meghosszabbítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy döntsenek a Kunszigeti Sporthorgász Egyesület 
pénzügyi és szakmai beszámolójáról. 
 
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 
46/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Sporthorgász Egyesület pénzügyi és szakmai 
beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester  
Határidő: azonnal 
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Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy döntsenek a Kunsziget Sportegyesület pénzügyi és 
szakmai beszámolójáról. 
 
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 
47/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget Sportegyesület pénzügyi és szakmai beszámolóját a 
2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy döntsenek Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete pénzügyi és szakmai beszámolójáról. 
 
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 
48/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete pénzügyi és 
szakmai beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy döntsenek az Élő Zenéért Egyesület pénzügyi és 
szakmai beszámolójáról. 
 
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 
49/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Élő Zenéért Egyesület pénzügyi és szakmai beszámolóját a 
2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester  
Határidő: azonnal 
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Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy döntsenek a Kunszigetért Közalapítvány pénzügyi és 
szakmai beszámolójáról. 
 
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 
50/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigetért Közalapítvány pénzügyi és szakmai beszámolóját 
a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
8.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásának feltételeiről 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal 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 
51/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
társadalmi szervezetek, alapítványok 2015. évi támogatása 
céljából, az alábbi feltételekkel pályázatot ír ki: 
 
1.) Pályázók köre: 

Kunszigeti székhellyel vagy tagszervezettel rendelkező 
nonprofit szervezetek, alapítványok. 

 
2.) A pályázat benyújtási határideje: 

I. forduló 2015. március 13. 13.00 óra 
II. forduló 2015. augusztus 28. 13.00 óra 
(az első fordulóban fel nem használt maradvány terhére) 

 
3.) Rendelkezésre álló támogatási keret: 
 

I. forduló 
 

pályázati alap összeg 

Közbiztonsági és katasztrófavédelmi alap 2.000.000 Ft 

Faluszépítési alap 200.000 Ft 

Művelődési alap 1.910.000 Ft 

Sportalap 6705.000 Ft 

Összesen 10.815.000 Ft  
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II. forduló 
 
Pályázati alaponként az I. fordulóban fel nem használt 
összegig. 
 
4.) A pályázat célja: 
Kunsziget község fejlődésének elősegítése, a térség lakói 
részére nyújtott szolgáltatások bővítése, minőségének javítása, 
közösségek erősítése, állampolgárok közötti kapcsolat 
kialakításának segítése. 
 
5.) A pályázat benyújtásának feltételei: 
 
a) A pályázathoz csatolni kell a pályázó nyilvántartásba 
vételéről szóló, 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, bírósági 
végzést. (letölthető: www.birosag.hu) 
b) Támogatás csak az alapító okiratban meghatározott célra 
kérhető. 
c) A benyújtott pályázat célja legyen összhangban Kunsziget 
Község Önkormányzat által meghatározott célokkal. 
d) Támogatott időszak: 2015. január 1 – 2015. december 31. 
 
6.) A pályázat benyújtásának módja, helye: 
a) A pályázat kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP civil 
szervezetek támogatására 2015” adatlapon nyújtható be. 
b) A pályázat szövege, valamint a pályázat benyújtásához 
szükséges adatlap a www.kunsziget.hu (letöltés – 
önkormányzati anyagok) weboldalról letölthető, valamint 
Kunsziget község önkormányzati hivatalában személyesen 
beszerezhető. 
c) A kitöltött adatlapot postai úton vagy személyesen 
Kunsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
címezve Kunsziget község önkormányzati hivatalába kell 
eljuttatni.  Cím: 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. 
d) A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület a 
következő ülésein bírálja el: 
I. forduló: 2015. március 26. 
II. forduló: 2015. szeptember 10. (pénzmaradvány esetén) 
 
7.) Egyéb feltételek és rendelkezések: 
a) A pályázatok határidőre történő benyújtásának 
elmulasztása jogvesztő hatású. 
b) A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal 
kitöltött, illetve határidő után beérkezett pályázatok 
érvénytelenek. 
c) A hibásan beadott pályázatok hiánypótlására egy 
alkalommal van lehetőség. 
d) Az adatok valóságtartalmát a Képviselő-testület 
ellenőrizheti. 
e) A Képviselő-testület a pályázat eredményéről hivatalos 
tájékoztatást az elbírálást követő 15 napon belül ad. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati kiírás 
közzétételére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester  
Határidő: 2015. február 28. 
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9.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás Manóvár Családi Napközi szakmai programjának 
módosítása 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. A Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrizte a Manóvár Családi Napközit 2014. 
februárjában, melynek eredményeként megállapításra került, hogy a szakmai programot 
módosítani szükséges a jogszabálynak és a valóságnak megfelelő tartalommal. Ennek 
átdolgozása megtörtént, kérem a módosítás elfogadását! 
 
A napirendi ponttal 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 
52/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Manóvár Családi Napközi szakmai programjának módosítását a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a szabályzatban bekövetkező változásokat és annak okait. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta: 
 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Kunsziget Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
 
11.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés a KlímaSztár 2015 pályázaton való részvételről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a pályázati kiírást és kéri a Képviselő-testület 
felhatalmazását az azon való részvételhez. A díjat az Éghajlatvédelmi Szövetség ítéli oda a 
legjobb megvalósított éghajlatvédelmi tevékenységért. 
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A napirendi ponttal 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 
53/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt 
kíván venni a KlímaSztár 2015 elnevezésű pályázaton. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
anyag elkészíttetésére, benyújtására és minden, a pályázati 
eljárás során szükségessé váló dokumentum aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
b) Döntés a sportpályánál található kapcsolószekrény javításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Tóth Róbert képviselőtársam küldött egy árajánlatot a sportpályán 
lévő kapcsolószekrény felújításáról, az árajánlat 106.000 Ft + ÁFA összegű, kérem a Képviselő-
testület falhatalmazását maximum 150.000 Ft keretösszegre. 
 
A napirendi ponttal 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 
54/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
RHN Elektro Kft. (székhely: 9111 Tényő, Munkás út 27.) 
árajánlatát elfogadta, amely alapján a sportpályán lévő világítás 
elosztó cseréjének villanyszerelési munkáit megrendeli 
maximum bruttó 150.000 Ft összegben az önkormányzat 2015. 
évi költségvetése terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. március 26. 

 
 
c) Döntés a tornacsarnok világításának korszerűsítéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Kettő darab árajánlat érkezett a sportcsarnok küzdőtér 
világosításának korszerűsítésére. Az egyik ajánlat a Boros Vill-től érkezett, bruttó 672.829 Ft az 
árajánlat összege, a másik pedig az RHN Elektro Kft–től érkezett, bruttó 825.000 Ft összegű az 
árajánlat. Nem egyforma a műszaki tartalma a két ajánlatnak. 
A Boros-Vill már többször dolgozott a faluban, meg vagyunk velük elégedve, de természetesen a 
döntés a Képviselő-testületé. 
 
Csapó Gábor képviselő 19 óra 55 perckor megérkezett a testületi ülésre, a Képviselő-testület 
létszáma a továbbiakban 7 fő. 
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Tóth Róbert képviselő: Az RHN Elektro Kft. is nagyon jól dolgozik, mi is maximálisan meg voltunk 
elégedve a munkájukkal. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A képviselő urat, mint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
elnökét arra kérném, hogy folytasson tárgyalásokat az árengedményről. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2015. (II. 12.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri Tóth Róbert képviselőt, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökét az RHN Elektro Kft-vel 
való tárgyalás lefolytatására a tornacsarnok küzdőtér 
világosítására vonatkozó árajánlattal kapcsolatos árengedmény 
tárgyában. 
A Képviselő-testület a tárgyalás lefolytatását követően 
felhatalmazza a polgármestert az RHN Elektro Kft-vel a 
kivitelezői szerződés aláírására maximum bruttó 825.000 Ft 
összegben az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére. 
 
Felelős: Tóth Róbert elnök 
 Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. március 26. 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
 
Testvérfalui látogatás 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Felvettem a kapcsolatot a nyári látogatásunk tárgyában 
Nyárádgálfalva polgármesterével és jegyzőjével, azt a választ kaptam, hogy olyan időpontra 
időzítsük a látogatást, ami számunkra megfelelő, két időpontot jelöljünk meg, és ezt követően 
határozzák meg ők a konkrét időpontot. Az a javaslatom, hogy hívjuk össze a családokat, 
beszéljük át velük a lehetséges időpontokat, véleményem szerint július vége és augusztus eleje 
lenne az ideális időpont. Talán a személyes megbeszélés megfelelőbb lenne, mint az írásbeli 
kérdőív kiküldése. 
 
 
Nyárádgálfalva pályázat 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Nyárádgálfalva jegyzője keresett meg, testvérkapcsolatok 
fejlesztése tárgyában szeretne pályázatot benyújtani, arról tájékoztatott, hogy az a település tudja 
benyújtani, aki a fogadó település, ebben kéri a segítségünket. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Minden segítséget megadunk a pályázat benyújtásához. 
 
 
Önkormányzati tulajdonú Kft. létrehozása 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Több alkalommal foglalkozott mát a testület beszélgetés szintjén 
egy 100%-os önkormányzati tulajdonú kft. alapításával. Polgármester kollégáim engem bíztak meg 
azzal, hogy nézzek utána önkormányzati tulajdonú kft-k működésének. 
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