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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/1-4/2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. február 26-án (csütörtök) 17.00 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 
 
Meghívott vendégek: 
dr. Muli Orsolya igazgatási előadó 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 fő 
jelen van, így határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző alpolgármestert 
és Farkas Ferencné képviselőt. Javaslatot tesz a napirendre. 
 
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: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2015. (II. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2015. február 26-i képviselő-testületi ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja: 

 
 

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet elfogadása 
(előterjesztő: dr. Szigethy Balázs jegyző) 
 

2. A bölcsőde tanulmánytervének elkészítése 
(előterjesztő: Lendvai Ivánné polgármester) 
 

3. Döntés első lakáshoz jutási támogatási kérelmekről 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet elfogadása 
(előterjesztő: dr. Szigethy Balázs jegyző) 

 
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 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
A bölcsőde tanulmánytervének elkészítése 
(előterjesztő: Lendvai Ivánné polgármester) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 
Kunsziget 278 hrsz-ú ingatlanra tervezett 2 foglalkoztatós bölcsőde építését bemutató funkció 
séma rajzot a T. Képviselő-testület szíveskedjen áttekinteni. 
A további munkával, az építési tanulmányterv elkészítésével bízza meg az É-Munkacsoport 
Építész Tervező és Vállalkozó Kft-t! 
 
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 
57/2015. (II. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget 278 hrsz-ú ingatlanra tervezett két foglalkoztatós 
bölcsőde építését bemutató funkció séma rajzot megismerte és 
kéri az építési tanulmányterv elkészítését, mellyel megbízza az 
É-Munkacsoport Építész Tervező és Vállalkozó Kft-t (9088 
Bakonypéterd, Kossuth L. u. 21.). 
Felhatalmazza a polgármestert a 2015. február 15-én kelt 
megbízási szerződés aláírására. 
Felhatalmazza a polgármestert a teljes tervezési folyamat és a 
pályázat előkészítésének lebonyolításra. A tervezési 
költségeket 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4-5. mellékletét képezi.) 
 
Döntés első lakáshoz jutási támogatási kérelmekről 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az igazgatási előadót, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Muli Orsolya igazgatási előadó 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 
58/2015. (II. 26.) 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 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete 
alapján fiatalok első lakáshoz jutásának, Kunsziget községben 
történő letelepedésének önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Hajba Viktor és Hajba Zsófia, 
9023 Győr, Álmos u. 1.   1. em. 4. 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 

 
 
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 
59/2015. (II. 26.) 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 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete  
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