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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/1-6/2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. március 26-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 jegyző 
 
Meghívott vendégek: 

Puxbaum Katalin, a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Farkas Erzsébet, a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 
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. A kiküldött napirendi pontokhoz változtatást javaslok, kérem 
felvenni a döntést igénylő napirendi pontok közé az alábbiakat: „Döntés az intézményi és személyi 
térítési díjakról szóló rendelet módosításáról”, „Döntés az önkormányzat oktatási-nevelési 
intézményeiben meghatározott intézményi térítési díjak átvállalásáról”, „Döntés az óvodai 
beiratkozás időpontjáról, a nyári szünet időtartamának jóváhagyásáról és a Kunsziget SE-vel 
kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról”, „Döntés a Mosonmagyaróvári 
Vízitársulással kötendő együttműködési szerződés megkötéséről”, „Döntés a „Szigetköz - Felső-
Dunamente” Térségi Fejlesztési Tanács együttműködési megállapodásának elfogadásáról” 
„Döntés a III. Húsleves és Petrezsirom Fesztivál költségvetésének elfogadásáról”, „Döntés a 
Global Green Energy Kft. árajánlatáról”, „Döntés Jáger János árajánlatáról”, „Döntés a Győri 
Tűzoltóság kérelméről”, „Döntés első lakáshoz jutási támogatási kérelemről”, „Döntés Kunszigetért 
Közalapítvány részére visszatérítendő támogatásról - „Múlttal a jövőért” Leader térségek közötti 
együttműködés elnevezésű pályázat előfinanszírozásáról”. Javaslatot tesz egyúttal arra, hogy a 
meghívóban szereplő 1. és 2. napirendi pontok tárgyalását a testület cserélje fel. A rendes, 
nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2015. március 26-i képviselő-testületi ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja: 

 
 

1.) Beszámoló a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tevékenységéről, eredményeiről 

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

fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről 

 
3.) Az önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének jóváhagyása 

 
4.) Az önkormányzat gazdasági és humán programjának jóváhagyása 

 
5.) Döntés a civil szervezetek által benyújtott támogatási pályázatokról 

 
6.) A vezető védőnő javaslata a védőnői körzethatárok változására 

 
7.) Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés az intézményi és személyi térítési díjakról szóló rendelet módosításáról 
b) Döntés az önkormányzat oktatási-nevelési intézményeiben meghatározott 

intézményi térítési díjak átvállalásáról 
c) Döntés az óvodai beiratkozás időpontjáról, a nyári szünet időtartamának 

jóváhagyásáról, a Kunsziget SE-vel kötendő együttműködési megállapodás 
elfogadásáról 

d) Döntés a Mosonmagyaróvári Vízitársulattal kötendő üzemeltetési szerződés 
megkötéséről 

e) Döntés a „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács 
együttműködési megállapodásának elfogadásáról 

f) Döntés a III. Húsleves és Petrezsirom Fesztivál költségvetésének elfogadásáról 
g) Döntés a Global Green Energy Kft. árajánlatáról 
h) Döntés Jáger János árajánlatáról 
i) Döntés a Győri Tűzoltóság kérelméről 
j) Döntés első lakáshoz jutási támogatási kérelemről 
k) Döntés Kunszigetért Közalapítvány részére visszatérítendő támogatás 

megállapításáról -„Múlttal a jövőért” Leader térségek közötti együttműködés 
elnevezésű pályázat előfinanszírozásáról 

 
Zárt ülés 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tevékenységéről, eredményeiről 

 
Lendvai Ivánné polgármester: Felkérem Ügyvezető asszonyt és Igazgató Asszonyt az 
előterjesztés ismertetésére! 
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Puxbaum Katalin: Többször átbeszéltük már az iskolával kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk az 
iskola teljesítményén javítani, most úgy tűnik, hogy lassan kezdenek beérni az erőfeszítéseink, ezt 
igazolják a kompetenciamérések eredményei. Amint azt a képviselők is tudják, megkértük a 
szülőket, hogy véleményezzék az iskolát, töltsék ki az általunk összeállított kérdőívet, első körben 
18 db-ot kaptunk, kiküldtük még egyszer, így mindösszesen 23 család foglalkozott a kérdőív 
kitöltésével. Az egységes észrevétel: miért változik folyamatosan a tanári kar, illetve az 
információáramlás sebességét kifogásolják. 
A tanárcserékkel kapcsolatban megjegyezném, ez a gyermekek érdekében történik, a legjobb 
tanárokat próbáljuk idehozni az iskolába, egy angoltanító még nagyon hiányzik a tantestületből, 
sajnos nem tudtunk még senkit idecsábítani. A véleményem az, hogy szerveznünk kell egy olyan 
fórumot, ahol a szülőket az angoltanulás fontosságáról meg kell győzzük. 
 
Farkas Erzsébet iskolaigazgató: Kis lépésekben is, de haladunk a céljaink felé, amikor idejöttem 
2011-ben, az ötéves céljaim között szerepelt a kompetenciamérések eredményeinek növelése. Az 
ügyvezető asszony utasítására team csoportot hoztunk létre kollégáimmal nyáron és az országos 
kompetenciaméréshez hasonló adatlapokat dolgoztunk ki, amelyet a második osztálytól kezdve 
töltenek ki a tanulók, évente kétszer, egyet ősszel és egyet tavasszal. A kompetenciamérések a 
matematikai alapkészségeket és az értő olvasást mérik a gyermekeknél. A kollégákat megkértem 
arra, hogy feladattípusonként és gyermekenként értékeljék ki a méréseket és differenciáltan 
tartsanak órákat. 
A tanulók hatodikos és nyolcadikos osztályban írják meg az országos kompetenciaméréseket, erre 
készítjük fel őket az évi kétszeri mérésekkel. 
Véleményem szerint az információ átadás mennyisége és sebessége megfelelő, egyetlen iskola 
sem ad át annyi információt a szülőknek, mint mi. 
Most jelezném a testületnek, hogy a két tanítási nyelvű iskolákat országosan mérik, idén volt ilyen 
először, és az általam olvasott törvényjavaslat alapján a 2017/18 tanévet csak azon iskola kezdheti 
két tanítási nyelvűként, ahol a teszteket 60%-os eredménnyel teljesítik a tanulók. A tanulókat arra 
ösztönözzük kollégáimmal együtt, hogy mérettessék meg magukat megyei és országos 
versenyeken, mert ezek az ő fejlődésüket szolgálják, és akik indultak ilyen versenyeken, jó 
eredményeket értek el. 
A munkánkat szeretném bemutatni a prezentációban. Az országos kompetenciamérések az 
aktuális 6. és 8. osztályosokat matematikából és értő olvasásból mérik. Az iskola eredményeinek 
időbeli összehasonlítása eddig egyetlen osztálynál volt lehetséges, ők a 2011/12-es tanévben 6. 
osztályosokként írtak kompetenciamérést, 2013/14-es tanévben pedig 8. osztályosként írták meg a 
felmérést. Jól látható, hogy a tanulók eredményei javultak, melynek érdekében komoly 
erőfeszítéseket teszünk kollégáimmal, melyet a jövőben is folytatni kívánok. 
 
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 
63/2015. (III. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tevékenységéről, eredményeiről szóló 
beszámolót elfogadja, további hatékony munkát kér az 
ügyvezetőtől és az iskola vezetésétől, tantestülettől. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Puxbaum Katalin ügyvezető 
 Farkas Erzsébet igazgató 
Határidő: azonnal 

 
Az érintettek a Képviselő-testület döntését tudomásul vették. 
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Farkas Erzsébet igazgató 18:58 órakor távozik a képviselő-testületi ülésről. 

 
Puxbaum Katalin: A Képviselő-testülettől azt szeretném kérni, hogy a Kunszigeti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-ben végzett ügyvezetői munkámat – amelyet ezidáig megbízási jogviszonyban 
végeztem – a továbbiakban alkalmazotti jogviszonyban láthassam el. Ehhez taggyűlési 
határozattal kell megbízni a felügyelő bizottság egy tagját a munkáltatói jogok gyakorlása 
tekintetében. Ez semmilyen pluszköltséggel nem jár, járulékfizetési többletet nem eredményez. 
 
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 
64/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy Puxbaum Katalin, mint a Kunszigeti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 2015. március 26. 
napjától kezdődően munkakörét alkalmazotti jogviszonyban 
töltse be. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Puxbaum Katalin ügyvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető 19:08 órakor távozik a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2-3. 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 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2015. (III. 26.) 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 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2015. 02. 13. 
és 2015. 03. 26 közötti időszak kiadásainak fedezésére, 
12.500.000 Ft, azaz tizenkettőmillió-ötszázezer forint TPBFJ 
értékesítéséhez, valamint a befolyt iparűzési adóból korábbi 
döntése alapján 80.000.000 Ft összegben Magyar 
Államkötvény és 32.796.000 Ft összegben TPBFJ vásárláshoz 
(összesen: 112.796.000 Ft) és a lejárt lekötött betét összegéből 
145.000.000 Ft betétben való elhelyezéséhez hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A 3. napirendi pont tárgyalása előtt tájékoztatni kívánom a 
Képviselő-testületet arról, hogy a Federal-Mogul Wipers Hungary Kft-t üzemeltető Federal-Mogul 
Holdings Corpration bejelentette azon döntését, hogy leállítja az ablaktörlők gyártását a kunszigeti 
gyárában 2015. utolsó negyedévében. Kunsziget térségében 23 főt érint a bezárás, egyúttal 
előreláthatólag 43.000.000 Ft iparűzési adó kiesést jelent. A megüresedett üzemrészen a Federal 
Mogul újabb gyártósorai kerülnek elhelyezésre. 
 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének jóváhagyása 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző 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 
67/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kunsziget Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési 
tervét a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat gazdasági és humán programjának jóváhagyása 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos 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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kunsziget Község Önkormányzatának a 2014-2019. ciklusra 
vonatkozó gazdasági és humán programját a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a civil szervezetek által benyújtott támogatási pályázatokról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. A művelődési alappal kezdeném, melynek 
összege 1.910.000 Ft, ezen belül az Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum 190.000 Ft-ot, a Kunszigeti 
Polgári Hagyományőrző Egyesület 625.000 Ft-ot, a Szigetgyöngye Nyugdíjasklub 500.000 Ft-ot, a 
Kunszigetért Közalapítvány 530.000 Ft-ot, az Élő Zenéért Egyesület 800.000 Ft-ot kér. A kérelmek 
735.000 Ft-tal lépik túl az alap összegét. 
 
A sportalap összege 6.705.000 Ft, az igények az alábbiak: Kunszigeti Szabadidő és Lövészegylet 
1.224.666 Ft-ot, az Ifjúsági Sportalapítvány 105.000 Ft-ot, a Kunszigeti Tekeegyesület 860.000 Ft-
ot, a Kunszigeti Sporthorgász Egyesület 1.065.000 Ft-ot, a Kunszigeti Sportegyesület 9.595.575 
Ft-ot kért, az összes igény 12.850.000 Ft-ot tesz ki. 
 
A közbiztonsági és a katasztrófavédelmi alap összege 2.000.000 Ft, a Polgárőrség nyújtott be 
1.044.500 Ft-os kérelmet, illetve az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1.550.000 Ft-ot igényelt. 
 
A faluszépítő alapba a Kunszigeti Faluszépítő Egyesület pályázott 200.000 Ft-tal. 
 
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy tavaly a Testület kivette a Szigetgyöngye Nyugdíjas 
Klub Énekkarát a támogatandó szervezetek közül, kérem, hogy az ő részükre kért támogatást a 
Képviselő-testület teljes egészében biztosítsa az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséből. Az 
Énekkar 620.000 Ft támogatást kér. 
 
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 
69/2015. (III. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub Énekkara működési költségeit, 
620.000 Ft-ot a 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Akkor kezdjük a közbiztonsági alap felosztását! A Polgárőrség 
nyújtott be 1.044.500 Ft-os kérelmet, illetve az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1.550.000 Ft-os 
kérelmet. Várom a javaslatokat! 
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dr. Virág Károly képviselő: Mennyi lenne a teljes összeg, ha mindenkinek jóváhagynánk a 
kérelmét? 
 
Lendvai Ivánné polgármester: 2.594.000 Ft. 
 
Tóth Róbert képviselő: Ezek azok az egyesületek, akikre mindig, mindenben lehet számítani, ők 
húzzák a falut. Az a javaslatom hogy a polgárőröknek 1.000.000 Ft-ot adjunk. 
 
Farkas Ferencné képviselő: Tavaly a tűzoltók kaptak többet. 
 
Csapó Gábor képviselő javasolja az alap összegének megemelését. 
 
Szalay Győző alpolgármester: 1 millió Ft-ot javaslok a polgárőröknek, a tűzoltóknak 1.200.000 Ft-ot. 
 
A témával 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 
70/2015. (III. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – Kunsziget Község 
Polgárőrségét (9184 Kunsziget, Ifjúság utca 21.) 1.000.000 Ft-

tal, azaz egymillió forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 
a) egy iskola egy polgárőr nap szervezése 
b) védőfelszerelés 
c) részvétel az országos polgárőr napon 
d) casco biztosítás 
e) elem, akkumulátor 
f) evezősverseny nevezési díj, részvételi költség 
g) irodaszer költség 
h) szolgálat ellátásához szükséges benzin költsége 
i) szállítási, utazási költség 
j) gépjármű fenntartás 
k) könyvelési költség 
l) éves közgyűlés költsége 
m) Leader tagdíj 
n) biztosítási költség 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
A témával 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 
71/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – Kunsziget Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületét (9184 Kunsziget, József Attila 
utca 2.) 1.200.000 Ft-tal, azaz egymillió-kétszázezer forinttal 

támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 
a) IFA gépjármű fecskendő üzemeltetése 
b) tagdíjak, nevezési díjak 
c) ÖTE verseny 
d) üzemanyag költség 
e) felszerelések javítása 
f) gyakorlóruha pótlása 
g) felszerelések felülvizsgálata 
h) egyéb kiadások 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester: kérem az alap összegét a költségvetésben felemelni 2.200.000 Ft-ra! 
 
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 
72/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi költségvetésben a helyi társadalmi szervezetek 
támogatására meghatározott közbiztonsági alapot 2.200.000 
Ft-ra, azaz kettőmillió-kettőszázezer forintra megemeli. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendeletben jelenleg 
előirányzott összeg kimerítését megelőzően a költségvetési 
rendelet módosítását készítse elő. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 
módosítását terjessze a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság, majd azt követően a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős:  Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: döntésben foglalt határidőben 
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Lendvai Ivánné polgármester: Javaslom a faluszépítő alapból a Kunszigeti Faluszépítő 
Egyesületnek 200.000 Ft támogatás odaítélését. 
 
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 
73/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kunszigeti 
Faluszépítő Egyesületet (Kunsziget, Kossuth tér 9.) 200.000 
Ft-tal, azaz kettőszázezer forinttal támogatja. 

 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 
a) borverseny megrendezése 
b) virágvásárlás, szerszámvásárlás, virágültetés 
c) faluszépítés, szemétszedés 
d) kerékpártárolók készítése 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
Szalay Győző alpolgármester: Az a javaslatom, hogy a Kunszigetért Közalapítványt is vegyük ki a 
pályázat útján támogatandó szervezetek közül. 
 
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 
74/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigetért Közalapítvány működési költségeit, 530.000 Ft-
ot a 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester Javaslom, hogy a művelődési alap felosztásával folytassuk. Ismerteti 
az előterjesztést és javasolja Kunsziget Község Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumának 190.000 Ft 
támogatás odaítélését. 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – Kunsziget Község 
Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumát (Kunsziget, Kossuth tér 9.) 
190.000 Ft-tal, azaz egyszáz-kilencvenezer forinttal támogatja. 

 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 
a) vetélkedők díjai és reprezentációs költségek 
b) asztalitenisz verseny díjai és reprezentációs költségei 
c) társasjáték vásárlás 
d) színházlátogatás Budapesten (útiköltség és színházjegy) 
e) koncertlátogatás Budapesten (útiköltség és jegy) 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. A Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület pályázatában 625.000 Ft támogatást kér. 
 
Farkas Ferencné képviselő: 550.000 Ft támogatást javaslok. 
 
A témával 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 
76/2015. (III. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kunszigeti Polgári 
Hagyományőrző és Kulturális Egyesületet (Kunsziget, 
Kossuth tér 9.) 550.000 Ft-tal, azaz ötszáz-ötvenezer forinttal 
támogatja. 

 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 
a) előadások, élménybeszámolók, filmvetítés 7 alkalommal 
b) színházlátogatás szervezése iskolásoknak 
c) pavilonok készítése az iskola részére 
d) üdvözlő szalmabábuk a falu bevezető útjára 
e) egyenkötény a III. Kunszigeti Húsleves és Petrezsirom 
Fesztiválra 
f) III. Kunszigeti Íjásznap szervezése és gyermekíjak vásárlása 
g) hagyományos ételek készítése a táborozó kunszigeti 
iskolásoknak a plébánia udvarán 
h) ifjúsági mise a Szentlélek templom énekkara szolgálatával 
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i) Szeretlek Magyarország program keretében a kemencéhez 
eszközök beszerzése 
j) autóbuszos kirándulás Kőszeg és környékére 
k) színházlátogatás a Nyugdíjas Klubbal közösen 
l) cégbírósági ügyintézés 
m) könyvelési költség 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub pályázatát, 500.000 Ft 
szerepel a kérelemben, ezt javaslom megítélni! 
 
Szalay Győző alpolgármester: Fogadjuk el! 
 
A témával 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 
77/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Szigetgyöngye 
Nyugdíjas Klubot (9184 Kunsziget, József Attila utca 2.) 
500.000 Ft-tal, azaz ötszázezer forinttal támogatja. 

 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 
a) előadások 5 alkalommal 
b) kirándulás: Sümegcsehi-Iszkáz-Bazsi-Keszthely 
c) klubtalálkozók: Mosonszentmiklós, Ménfőcsanak 
d) mesemondóverseny 10. évforduló 
e) irodalmi pályázat 
f) múzeumlátogatás Fertőd, Sopron, Győr, Budapest 
g) színházlátogatás 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az Élő Zenéért Egyesület pályázatát, 800.000 Ft szerepel a 
kérelemben. Véleményem szerint eltúlzott az összeg, javaslom, hogy 400.000 Ft támogatást 
kapjanak. 
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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 
78/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – az Élő Zenéért 
Egyesületet (9184 Kunsziget, Győri u. 1/A.) 400.000 Ft-tal, 

azaz négyszázezer forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 
a) program 1 – IV. Rock Cirkusz: hangtechnika, előadók díja, 
reklámköltség, artisjus 
b) program 2 – zenei workshop: előadások díja 
c) program 3 – élő zenei rendezvény: koncert látogatás - 
koncertjegy költsége 
d) porgram 4 – népcirkusz: előadók díja, reklámköltség, artisjus 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Lendvai Ivánné polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester Térjünk át a sportalapra, melynek a pályázati kiírásban 
meghatározott összege 6.705.000 Ft. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A Kunszigeti Szabadidő és Lövészegylet pályázatában a kért 
összeg 1.224.666 Ft. 
 
Csapó Gábor képviselő: A tetőszerkezet felújítása már a tavalyi évi költségvetésben is szerepelt. 
Ha az fejlesztés lesz, lehetne külön kezelni. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Én összességében 620.000 Ft-ot javaslok. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A fegyvervásárlást soknak tartom, én 600.000 Ft-ot javaslok. 
 
A témával 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 
79/2015. (III. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kunszigeti 
Szabadidő és Lövészegyletet (Kunsziget, Kossuth tér 9.) 
600.000 Ft-tal, azaz hatszázezer forinttal támogatja. 
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A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 
a) fegyvervásárlás 
b) fegyverkiegészítők 
c) lőlaptartó állvány 
d) drótkerítés felújítása 
e) bútorzat cseréje 
f) elsősegély csomagok 
g) belső festés 
h) rendezvények 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester A Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány pályázatában 105.000 Ft-a kért 
összeg. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Egyetértek a kérelemben foglaltakkal és 100.000 Ft-ot javaslok. 
 
A témával 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 
80/2015. (III. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kunszigeti Ifjúsági 
Sportalapítványt (Kunsziget, Fő u. 17.) 100.000 Ft-tal, azaz 

egyszázezer forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 
a) Tilai Lajos Emléktorna (serlegek, emléklapok) 
b) kerékpáros kirándulás szervezése (Lébény-Hédervár) 
c)  sportalapítvány cégbírósági ügyintézése 
d) könyvelési költség 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A Tekeegyesület pályázatában 860.000 Ft a kért összeg. 
 
Csapó Gábor képviselő: 650.000 Ft támogatás megítélését javaslom. 
 
Szalay Győző alpolgármester: érintettségem okán tartózkodom a szavazástól. 
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A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
81/2015. (III. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kunszigeti Teke 
Egyesületet (9184 Kunsziget, Kossuth tér 9.) 650.000 Ft-tal, 
azaz hatszáznyolcvanezer forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 
a) nevezési díjak 
b) versenyengedélyek 
c) sportorvosi költségek 
d) pályabérlet 
e) sportfelszerelés 
f) könyvelési díj 
g) sportfelszerelés 
h) pályakarbantartás 
i) sporteszköz vásárlás 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A Kunszigeti Sporthorgász Egyesület pályázatában 1.065.000 Ft a 
kért összeg, 600.000 Ft támogatás megítélését javaslom. 
 
Szalay Győző alpolgármester: 650.000 Ft-ot javaslok a támogatás mértékére. 
 
A témával 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 
82/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kunsziget 
Sporthorgász Egyesületet (9023 Győr, Ifjúság körút 93.) 
650.000 Ft-tal, azaz hatszázötvenezer forinttal támogatja. 

 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 
a) útkarbantartás-murvavásárlás 
b) tanyaház biztosítás 
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c) vízpályázati díj 
d) új alapszabály 
e) 35 éves jubileumi gyermekverseny 
f) házi felnőtt verseny 
g) harcsafogó verseny 
h) vízpart karbantartás, környezetvédelem 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a Kunsziget Sportegyesület pályázatát. 
A kérelemben 9.595.575 Ft összeg szerepel. Azt javasolja, hogy ne szerepeljen a műfüves pálya 
és a teniszpálya felújítása a kérelemben, ez összességében 3.345.575 Ft összeget tesz ki, így az 
igényelt összeg 6.255.000 Ft marad, erről aktualitása esetén külön hozzunk határozatot! 
 
Tóth Róbert képviselő: A műfüves pálya felújítása akkor valósul meg, ha lesz erre pályázat. 
 
Csapó Gábor képviselő: A teniszpálya talajfelújítása is értéknövelő beruházás, amit külön kell 
kezelnünk. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Hozzunk külön határozatot arról, hogy a műfüves pálya felújításának 
önrészét – az erre vonatkozó pályázat esetén – az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének 
terhére biztosítja. 
 
 
A témával 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 
83/2015. (III. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
műfüves pálya felújításának önrészét – az erre irányuló 
pályázat megjelenése és a pályázat sikere esetén – az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: döntésben foglalt határidőben 

 
 
Tóth Róbert képviselő: Érintettségem okán tartózkodom a szavazástól. 
 
Csapó Gábor képviselő: Tartózkodom a szavazástól. 
 
 
A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kunsziget 
Sportegyesületet (9184 Kunsziget, József Attila utca 2.) 
5.800.000 Ft-tal, azaz ötmillió-nyolcszázezer forinttal támogatja. 

 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 
a) adminisztrációs és egyéb számviteli szolgáltatások díja 
b) bérleti díj 
c) díjak, kupák 
d) egyéb anyagköltség 
e) egyéb szolgáltatás 
f) hatósági, MLSZ díjak 
g) konferencia, szakmai programok 
h) megbízási díj járulékokkal (foci) 
i) nevezési díjak, igazolások 
j) nyomtatvány, irodaszer 
k) rendezvények költségei (foci, oviolimpia) 
l) sporteszközök 
m) sportorvosi díjak 
n) személygépkocsi használat költségtérítése 
o) személyszállítás (csapatok) 
p) üzemanyag, kenőanyag költségek 
q) banköltség 
r) teniszedző díjazása 
s) tenisz szakosztály egyéb költségek (díjak, rendezvények) 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Kérem az alap összegét a költségvetésben felemelni 7.800.000 Ft-ra! 
 
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 
85/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi költségvetésben a helyi társadalmi szervezetek 
támogatására meghatározott sport alapot 7.800.000 Ft-ra, azaz 
hétmillió-nyolcszázezer forintra megemeli. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendeletben jelenleg 
előirányzott összeg kimerítését megelőzően a költségvetési 
rendelet módosítását készítse elő. 
 



17/26 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 
módosítását terjessze a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság, majd azt követően a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős:  Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: döntésben foglalt határidőben 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
A vezető védőnő javaslata a védőnői körzethatárok változására 
 
Lendvai Ivánné polgármester: ismerteti az előterjesztést. Győrladamér és Győrújfalu 
lakosságszáma és a védőnői szolgáltatásban résztvevők száma változott, önállóan is 
kialakíthatnak védőnői körzetet, ez indokolja a védőnői körzethatárok módosítását. A pénzügyi-
gazdálkodási előadónk készített egy táblázatot, ebből megállapítható, hogy Kunszigetet hátrány 
nem éri, a védőnői bér nem változik. A 2011-ben Győrladamérral és Győrújfaluval kötött 
megállapodást fel kell mondanunk, az új megállapodást – melyet Győrzámollyal kötünk – el kell 
fogadnunk. 
 
Csapó Gábor képviselő: A védőnőnk marad Kunszigeten? 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Kunszigeten a teljes védőnői körzet feladatait, Győrzámolyon pedig 
az iskolai védőnői feladatokat látja el a védőnőnk. 
 
A témával 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 
86/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. szeptember 1. napján az iskolai védőnői feladatok 
ellátására Győrladamér Község Önkormányzatával és 
Győrújfalu Község Önkormányzatával kötött megállapodást – a 
védőnői körzethatárok célszerűbb kialakítása érdekében – 
2015. április 30. nappal felmondja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett 
önkormányzatokkal a döntést közölje. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
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 
87/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. május 1. napjától az iskolai védőnői feladatok ellátására 
Győrzámoly Község Önkormányzatával megállapodást köt. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett 
önkormányzattal a döntést közölje, a megállapodást előkészítse 
és aláírja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
7.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés az intézményi és személyi térítési díjakról szóló rendelet módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8-9. mellékletét képezi.) 
 
Tündérvár Óvoda étkezési térítési díjának módosítása 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A Rábakész Kft. előterjesztést nyújtott be, tárgya az óvoda uzsonna 
nyersanyagnormájának felemelése 26 forintról 48 forintra, melyet a szolgáltató azzal indokolt, hogy 
26 forintból nehezen lehet előállítani a mintamenza program keretében megkövetelt 
alapanyagokból készült uzsonnát. A gyerekek eddig is az előírásoknak megfelelő ételt kaptak, de 
eddig nem volt lehetősége a szolgáltatónak az emelést kérni. Eredetileg a tízórai 48 forintos, az 
uzsonna csak 26 forintos nyersanyagnormával került meghatározásra. 
Az intézményi térítési díj a fentiek alapján 22 forinttal emelkedik, tehát a 264 Ft + ÁFA összeg (335 
Ft) 286 Ft + ÁFA, azaz 363 Ft/napra módosul, ez az 1-2 gyermekes családoknál 28 forintos 
emelkedést jelent naponta, míg a nagycsaládos és tartósan beteg gyermeket nevelő családoknál 
11 forintos emelkedést jelent a személyi térítési díj tekintetében. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető: A Rábakész Kft. valóban törekszik arra, hogy a gyermekek a jobb 
minőségű pékárut kapják az étkezések során. A nyersanyag norma emelése május 1. napjától 
lehetséges az idő rövidsége miatt. 
 
A témával 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 
88/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. május 1. napjától a Rábakész Kft-vel kötött vállalkozási 
szerződés módosításához a térítési díjak vonatkozásában a 
vállalkozás által előterjesztett kérelemnek megfelelően 
hozzájárul. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés 
módosítását aláírja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A fentiek alapján kérem, hogy szavazzunk az intézményi és 
személyi térítési díjakról szóló 4/2014. (III. 18.) rendelet mellékletének módosításáról! 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az intézményi és személyi térítési díjakról szóló 4/2014. (III. 18.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló 
4/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 
 
 
b) Döntés az önkormányzat oktatási-nevelési intézményeiben meghatározott intézményi 

térítési díjak átvállalásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Kérem a testületet, hogy az önkormányzat gyermekintézményeiben 
az eddigi gyakorlatnak megfelelően vállalja át a közétkeztetés térítési díjának egy részét, tehát a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás Manóvár Családi Napköziben és a Tündérvár Óvodában az 
intézményi térítési díj 54%-át, továbbá a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolát pedig részesítse célzott támogatásban. 
 
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 
89/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat gyermekintézményeiben, a Kunszigeti 
Gyermekellátó Társulás Manóvár Családi Napköziben és a 
Tündérvár Óvodában az étkeztetés intézményi térítési díjának 
54%-át átvállalja, a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére a 
gyermekétkeztetés önköltségére működési támogatást biztosít 
a mindenkori éves költségvetése terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés az óvodai beiratkozás időpontjáról, a nyári szünet időtartamának jóváhagyásáról, 

a Kunsziget SE-vel kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról 

(Az előterjesztések a jegyzőkönyv 11-13. mellékleteit képezik.) 
 
Farkas Ferencné óvodavezető: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a kunszigeti Tündérvár 
Óvodában a nyári szünet tervezett időtartama 2 hét, 2015. augusztus 10. napjától augusztus 23. 
napjáig tart a leállás. Kérem ezen határozati javaslat elfogadását! 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Köszönöm az óvodavezető asszonynak ezt a pozitív tartalmú 
előterjesztést, ugyanis több szülő (13 fő) jelezte, hogy a nyári 3 hetes leállás gondot jelent 
számukra. 
 
A témával 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: 
 
 



20/26 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérvár Óvoda nyári szünetének időtartamát 2015. 
augusztus 10. napjától augusztus 23. napjáig tartó időszakra 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Farkas Ferencné óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 
Farkas Ferencné óvodavezető: Tájékoztatom a Testület tagjait arról, hogy a köznevelési törvény 
szerint 3 éves kortól kötelező az óvodai ellátás. A beiratkozás időpontja az alábbi: 2015. április 28. 
(kedd) 13 óra és 16 óra 30 perc között, valamint április 29. (szerda) 9 óra és 11 óra 30 perc között. 
Ehhez kérem a Testület jóváhagyását! 
 
A témával 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 
91/2015. (III. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérvár Óvodába való beiratkozás időpontjait 2015. április 
28. (kedd) 13 óra és 16 óra 30 perc közötti, valamint április 29. 
(szerda) 9 óra és 11 óra 30 perc közötti időszakokban 
határozza meg. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Farkas Ferencné óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 
 
Farkas Ferencné óvodavezető: Tájékoztatom a Testület tagjait arról, hogy a Kunszigeti 
Sportegyesület részéről Kopp András edző megkeresett azzal, hogy a SE-hez leigazolt óvodás 
korú gyermekek számára hétfőn és szerdán délelőtt tartana edzéseket. Polgármester asszony 
kérésére elkészítettem egy együttműködési megállapodást, ebbe belefoglaltam a szülők 
hozzájáruló nyilatkozatának szükségességét, illetve azt, hogy a gyermekek testi épségéért az 
edzések időtartama alatt az óvoda és a fenntartó felelősséget nem vállal. Kérem a Testület 
hozzájárulását ahhoz, hogy aláírjam az együttműködési megállapodást és kérném azt, hogy a 
fenntartó részéről polgármester asszony is írja alá a megállapodást! 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A határidőt illetően kerüljön a szerződésben rögzítésre, hogy az idei 
tanév végéig él az együttműködés. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető: Érintettségem okán tartózkodom a szavazástól. 
 
A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Sportegyesülettel kötendő együttműködési 
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megállapodás tervezetét a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert és az óvodavezetőt a 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Farkas Ferencné óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés a Mosonmagyaróvári Vízitársulattal kötendő üzemeltetési szerződés 

megkötéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: ismerteti a megállapodás tartalmát. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: A szerződés 1. pontja üres, ez majd kitöltésre kerül az önkormányzati 
tulajdonban lévő csatornák, vízilétesítmények pontos felsorolásával. Változtak a jogszabályok, az 
önkormányzatokkal, gazdálkodókkal a vízitársulatnak üzemeltetési szerződést kell kötni a 
szabályszerű működés érdekében. 
 
dr. Virág Károly képviselő: Ez konkrét munkavégzést jelent? 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Az éves tagdíj ellenében végeznek az önkormányzat tulajdonában 
lévő területeken munkákat. 
 
Csapó Gábor képviselő: Az éves tagdíj összegét ténylegesen le tudjuk dolgoztatni? 
 
Szalay Győző alpolgármester: A jogszabály nem kötelezi a gazdálkodókat, hogy belépjenek a 
vízitársulatba. Nem támogatom, hogy megkössük az együttműködési szerződést, állami 
hatáskörbe vonták már ezt a feladatkört, ténylegesen nem végeznek munkát. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: A vízügyi igazgatóságok csak kis részben vették át a feladatot, az 
önkormányzati tulajdonú csatornák és vízilétesítmények fenntartása önkormányzati feladat maradt. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mosonmagyaróvári Vízitársulattal nem köt üzemeltetési 
szerződést. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Döntés a „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács együttműködési 

megállapodásának elfogadásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A térségi fejlesztési tanács, melynek önkormányzatunk is tagja, 
keresi a lehetőséget, hogy milyen módon tudja a településfejlesztést a lehető legmagasabb szinten 
megoldani. Jelen megállapodások azt tűzték ki célul, hogy az önkormányzatok legyenek 
fogadóbázisai az érintett intézmények hallgatóinak, a település adottságainak megfelelően 
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biztosítsanak témát a kutatásokhoz, tudományos munkákhoz, szakdolgozatokhoz. Az 
együttműködés érinti a környezetvédelem, mezőgazdaság és turisztika szakterületeit. Kérem a 
Testület felhatalmazását arra, hogy az együttműködési megállapodást az önkormányzat nevében 
a Széchenyi István Egyetemmel és a Nyugat-magyarországi Egyetemmel aláírhassam. 
 
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 
94/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács 
tagtelepüléseként felhatalmazza a polgármestert a Széchenyi 
István Egyetemmel és a Nyugat-magyarországi Egyetemmel a 
hallgatók gyakorlatra történő fogadása tekintetében kötendő 
együttműködési megállapodás aláírására. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Térségi 
Fejlesztési Tanács elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés a III. Húsleves és Petrezsirom Fesztivál költségvetésének elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Az előterjesztést megkapták a testületi tagok, az a javaslatom, hogy 
5.000.000 Ft legyen az esemény költségvetése! 
 
Farkas Ferencné képviselő: Javaslom, hogy az előzetes kalkulációnak megfelelően 5.456.200 Ft 
legyen a fesztivál költségvetése. 
 
Tóth Róbert képviselő: A fellépők egy része olyan kéréssel keresett meg, hogy a fellépési díjat az 
esemény előtt utaljuk át egy-két nappal, ehhez kérném a testület hozzájárulását. 
 
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 
95/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. 
Húsleves és Petrezsirom Fesztivál költségvetését 5.456.200 Ft 
összegben jóváhagyja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a 
fesztiválon a fellépők részére járó fellépési díj 2015. május 14. 
napján átutalásra kerüljön. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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g) Döntés a Global Green Energy Kft. árajánlatáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A Global Green Energy Kft-től kapott árajánlat - amely a közvilágítás 
led technológiára való átállítását tartalmazza - eljutott a testületi tagokhoz. Arról kell dönteni, hogy 
a megállapodásban szereplő 650 Ft + ÁFA összegért helyszíni felmérést, műszaki adatfelvételt 
engedélyezünk-e, majd ezután az energetikai tanulmány, tervkészítés remélhetőleg már pályázati 
forrásból valósul meg és ezt követően a kivitelezés is. A pályázat sikertelensége esetén a 
tervkészítés és az esetleges kivitelezés is az önkormányzatot terhelné. A megtérülési idő pályázati 
forrásból 2 év 8 hónap, de ez a korszerűsítés csak pályázati forrásból valósulhat meg. A felmérés 
díja 180.000 Ft. Amennyiben nem nyer a pályázat, a tervet megvehetjük, ennek összege – az 
előzetes tájékoztatás szerint – 2500 Ft/lámpatest. 
 
Csapó Gábor képviselő: A Vill-Korr Hungária Kft. megkeresett bennünket ezzel kapcsolatban? 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Még nem keresett meg, de kérem a Testület felhatalmazását a 
tárgyalás lefolytatására. 
 
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 
96/2015. (III. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a Vill-Korr Hungária Kft.-vel 
történő tárgyalás lefolytatására a közvilágítás 
korszerűsítésének tárgyában. 
Felhatalmazza továbbá a polgármestert a közvilágítás 
korszerűsítésére irányuló pályázat előkészítésére, ennek 
keretében a pályázati dokumentáció elkészítésére vagy 
elkészíttetésére, az ahhoz szükséges intézkedések megtételére 
és az ahhoz szükséges dokumentumok aláírására, amelynek 
költségeit 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés Jáger János árajánlatáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Az elmúlt években gondot jelentett a közterületek minőségi 
gondozása. A legnagyobb probléma a termálfalu területén, a futballpálya és a kápolna környékén 
jelentkezett. Oka a munkaerőhiány és néhány dolgozónál a képesítés hiánya, a munka 
összetorlódása, a szélsőséges időjárás. Megoldás lehet vállalkozó bevonása egyes részfeladatok 
elvégzésére. 
Az a véleményem, hogy a kapott árajánlatból vegyük ki a kisebb munkákat, azt el tudják végezni 
az önkormányzati dolgozók, a közterületek közül a futballpálya pályán kívüli részét és a kápolna 
környékét hagyjuk benn. 
A termálterület környékén az árkok tisztítását, fatuskók eltávolítását, permetezését javaslom 
bennhagyni, a termálterület fűnyírását eseti megbízással javaslom. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Végigjártuk a települést, a díszfák metszését már megkezdték, ez 
75.000 Ft + ÁFA. 
 
Csapó Gábor képviselő: A táblázatban foglaltakkal egyetértek. 
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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 
97/2015. (III. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza Jáger János egyéni vállalkozót (9184 Kunsziget, 
Duna u. 36/B., adószáma: 15728207-2-08) a termálfalu 
területén az önkormányzati tulajdonú területeken és a 
közműsávon az alábbi munkákkal: 
1.) ároktisztítás, fatuskók eltávolítása - egyszeri díjként - nettó 

230.000 Ft vállalkozási díjért, 
2.) árkok gyomirtózása, és ennek vegyszerköltsége - egyszeri 

díjként - nettó 102.000 Ft vállalkozási díjért, 
3.) termálfalu fűnyírása havi két alkalommal (előzetes 

megbeszélés alapján) nettó 125.000 Ft/hó, 2015. április 13-tól 
2015. november 30-ig. 

Továbbá megbízza a futballpálya és a Szent Antal kápolna 
környékének gondozásával, fűnyírásával havi nettó 60.000 Ft/hó 
vállalkozási díjért 2015. április 13-tól 2015. november 30-ig. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
i) Döntés a Győri Tűzoltóság kérelméről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Megkeresett bennünket a Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője azzal, hogy a győri tűzoltóság 145. évfordulója alkalmából ünnepséget szervez, ehhez 
kapcsolódik azon kérés, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, járuljunk hozzá egy-egy tűzoltó 
jutalmazásához, én 30.000 forintot javaslok. 
 
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 
98/2015. (III. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
30.000 forint célzott támogatást ajánl fel a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének a tűzoltók jutalmazására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
j) Döntés első lakáshoz jutási támogatási kérelemről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az igazgatási előadót, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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dr. Muli Orsolya igazgatási előadó 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 
99/2015. (III. 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 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete 
alapján fiatalok első lakáshoz jutásának, Kunsziget községben 
történő letelepedésének önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Bóka Miklós 
9023 Győr, Ifjúság u. 78. szám alatti lakost. 

 
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 

 
 
k) Döntés Kunszigetért Közalapítvány részére visszatérítendő támogatás megállapításáról -

„Múlttal a jövőért” Leader térségek közötti együttműködés elnevezésű pályázat 
előfinanszírozásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A „Múlttal a jövőért” projekt keretén belül a Kunszigetért 
Közalapítvány által megvalósított projektelemek (interjúkészítés, találkozószervezés, örökség 
alapú szakmai műhely) finanszírozására a Kunszigetért Közalapítvány és a Borostyánkő 
Tanácsadó Kft-vel kötött szerződés alapján visszatérítendő támogatásként 2014. december 4-én 
átutalt 934.999 Ft-ot és 787.402 Ft-ot, összesen 1.722.401 Ft-ot, amely az MVH 
284/2001/169/20/2013. iktatószámú (támogatási iratazonosító: 1648968338) döntése alapján 
megállapításra és visszautalásra került a közalapítvány részére, ezt követően az önkormányzat 
bankszámlájára megérkezett. 
Visszatérítendő támogatásként a közalapítvány bruttó 750.000 Ft – a szakmai műhelyek 
végszámlája – kifizetésére nyújtott be kérelmet, amely Öttevény, Fehértó és Tárnokréti 
helyszíneken valósult meg. 
Az MVH határozata után várhatóan 2015. június 15. napjáig érkezik vissza a közalapítványtól az 
összeg. A támogatás része a 3.685.000 Ft korábbi határozatban foglalt összegnek. 
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