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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/1-11/2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. május 28-án (csütörtök) 18.00 órai kezdettel, 

a Kunszigeti Kultúrházban (Kunsziget, Kossuth tér 9.) megtartott rendes, nyilvános üléséről 
 
 
Jelen vannak: 

Lendvai Ivánné polgármester 
Szalay Győző alpolgármester 
Banga Richárd képviselő 
Csapó Gábor képviselő 
Farkas Ferencné képviselő 
Tóth Róbert képviselő 
dr. Virág Károly képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: - 

 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívott vendégek: 
dr. Muli Orsolya igazgatási előadó 
Szabó Zsuzsanna családgondozó 
Puxbaum Katalin Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
 
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 
képviselőket. 
A kiküldött napirendi pontokhoz változtatást javaslok, kérem felvenni a döntést igénylő ügyek közé 
az alábbiakat: Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola angol tankönyv vásárlásának támogatásáról; Döntés hittantábor támogatásáról; Döntés 
Kunsziget község településrendezési és szabályozási tervének felülvizsgálata tárgyában a Talent-
Plan Kft. árajánlatáról; Döntés a Kunsziget 278 hrsz-ú ingatlan (Kossuth tér) övezeti jel 
módosításával kapcsolatos dokumentáció záró véleményezésre küldéséről; Döntés a Jövőház 
ingatlan telekalakításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulások megadásáról; Döntés a 
melegköd-képzéses földi és légi szúnyoggyérítéshez csatlakozásról; Döntés együttműködési 
megállapodás megkötéséről a Katolikus Karitász Kunsziget, Mosonszentmiklós, Öttevény 
Egyházközségek Közös Csoportjával; Döntés klímavédelmi felhíváshoz való csatlakozásról; 
Döntés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról. 
 

A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. Javasolja, hogy az alábbi napirendi 
pontokkal egészüljön ki a mai zárt testületi ülés: Döntés települési támogatási kérelmekről. 

 
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 
129/2015. (V. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2015. május 28-i képviselő-testületi ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja: 

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

eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
 
2.) Átfogó értékelés Kunsziget Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2014. évi ellátásáról 
 
3.) A Kunszigeti Ifjúsági Fórum tevékenységének elemzése 
 
4.) Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 
 
5.) Döntést igénylő ügyek 
 

a)  Döntés az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. alapításáról 
b) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal tájékoztatása 
c) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló 

pályázat benyújtása 
d) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola tanulóinak angol tankönyv vásárlásának támogatásáról 
e) Döntés hittantábor támogatásáról 
f) Döntés Kunsziget község településrendezési és szabályozási tervének 

felülvizsgálata tárgyában a Talent-Plan Kft. árajánlatáról 
g) Döntés a Kunsziget 278 hrsz-ú ingatlan (Kossuth tér) övezeti jel módosításával 

kapcsolatos dokumentáció záró véleményezésre küldéséről 
h) Döntés a Jövőház ingatlan telekalakításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulások 

megadásáról 
i) Döntés a melegköd-képzéses földi és légi szúnyoggyérítéshez csatlakozásról 
j) Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Katolikus Karitász Kunsziget, 

Mosonszentmiklós, Öttevény Egyházközségek Közös Csoportjával 
k) Döntés klímavédelmi felhíváshoz való csatlakozásról 
l) Döntés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 

 
 
Zárt ülés: 
 
1.) Tájékoztatás a termáltelkek ügyében a Pannon-Víz Zrt-vel folytatott tárgyalások 

eredményéről 
2.) Döntés települési támogatás iránti kérelmekről 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről 

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

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
130/2015. (V. 28.) 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: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
131/2015. (V. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2015. 04. 30. 
és 2015. 05. 21. közötti időszak kiadásainak fedezésére, 
33.000.000 Ft, azaz harminchárommillió forint TPBFJ 
értékesítéséhez, valamint a lejárt, 145.000.000 Ft betét 
összegéből 100.000.000 Ft betétben történő elhelyezéséhez  
és 40.000.000 Ft TPBFJ vásárlásához hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4. mellékletét képezi.) 
 
Átfogó értékelés Kunsziget Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2014. évi ellátásáról 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
családgondozóját és dr. Muli Orsolya igazgatási előadót az előterjesztés ismertetésére. 
Felkérem a családgondozót arra, hogy a gyermekek részére nyári tábort szíveskedjen szervezni, 
miután az iskolai táboroknak vége, ennek költségét a képviselő-testület 2015. évi költségvetéséből 
biztosítja. 
 
Szabó Zsuzsanna családgondozó és dr. Muli Orsolya igazgatási előadó ismerteti az előterjesztést. 
 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 



4/13 

 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
132/2015. (V. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
Gyermekjóléti Szolgálata 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Szabó Zsuzsanna családgondozó 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a települési önkormányzat és az állam fenntartói 
feladatainak ellátására vonatkozóan a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
minden év május 31-ig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell 
készíteni, melyet a Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére meg kell küldeni. 
A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet. Az 
értékelés nem azonos a gyermekjóléti szolgálat családgondozója által készített beszámolóval. 
 
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 
133/2015. (V. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) A Kunszigeti Ifjúsági Fórum tevékenységének elemzése 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
134/2015. (V. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Ifjúsági Fórum 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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4.) Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Puxbaum Katalint, a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft 
ügyvezetőjét az előterjesztés ismertetésére. 
 
Puxbaum Katalin ismerteti az előterjesztés tartalmát. 2014-ből kiemelném az állami támogatás 
mértékének emelkedését, azonban ez a megnövekedett pedagógusbérek miatt alakult így és az 
étkezési költség is felfelé módosult. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
135/2015. (V. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Puxbaum Katalin ügyvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. alapításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Véleményem szerint először azt döntsük el, hogy milyen típusú kft-t 
alapítsunk, tehát forprofit vagy nonprofit társaságot. Én a forprofit társaságot támogatom. 
 
Tóth Róbert képviselő: Én is a forprofit társaság mellett foglalok állást. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Tekintettel arra, hogy a napirenden szereplő döntéshez szükséges 
ezen előkérdés tisztázása, ezért szavazásra teszem fel, hogy ki támogatja forprofit kft. alapítását? 
 
 
A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás  nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
136/2015. (V. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településüzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátására 
forprofit gazdasági társaságot kíván alapítani. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Kérem a testületet, hogy határozzunk a társaság nevéről, 
székhelyéről, törzstőkéje mértékéről az előterjesztésben foglaltak szerint. Névként javasolja a 
Kunszigeti Településfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezést. 
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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 
137/2015. (V. 28.) határozata 

 
A társaság neve: Kunszigeti Településfejlesztő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A Képviselő-testület egyúttal hozzájárul a településnév 
használatához a cég elnevezésében. 
 
A társaság székhelye: 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. 
 
A társaság vagyona: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint 
pénzbeli betét, amelynek összegét a Képviselő-testület az 
önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület a társaság alapító okiratának 
elkészítésével és a cégjegyzéshez szükséges jogi eljárás 
lebonyolításával, az eljárás során az önkormányzat jogi 
képviseletével megbízza dr. Pardavi László ügyvédet (9022 
Győr, Attila u. 12.). 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzati 
gazdasági társaság alapításával kapcsolatos feladatok 
lebonyolítására és az elkészült alapító okirat képviselő-testületi 
előterjesztésére. Felkéri továbbá a lehetséges ügyvezető 
személyének kiválasztására és javaslatának a Képviselő-
testület elé történő terjesztésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 

 
 
b) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal tájékoztatása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: Tisztelt Testület! Kiküldésre került a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal tájékoztatása a polgármesteri illetmény eltérítésével kapcsolatban. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Érintettségem okán kérem kizárásomat a döntéshozatalból. 
 
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 
138/2015. (V. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lendvai Ivánné polgármestert érintettsége miatt kizárja a 
polgármester illetményével kapcsolatos döntéshozatalból. 
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Szalay Győző alpolgármester elmondja, hogy az elmúlt hetekben több olyan megtévesztő 
újságcikk jelent meg, amelyben erős ferdítések észlelhetők és ismét a polgármesterek lettek a 
politikai céltáblák. A felmerült problémára nem most kellett volna állásfoglalást kiadni, hanem 
annak felmerülésekor, ráadásul lehet magyarázni a jogalkotói akaratot, ugyanakkor magát a 
hatályos joganyagot kellett volna úgy kialakítani, hogy pontos legyen. Eleve a polgármesteri bérek 
számításának és elfogadásának rendszere hibás, hiszen képviselő-testületi döntéshez kötődik 
úgy, hogy a jogszabály forintra meghatározza az illetményt, ha az eltérítés nem alkalmazható. 
Nem ért egyet a Kormányhivatal által tolmácsolt minisztériumi állásponttal. 
 
Tóth Róbert képviselő sem ért egyet a Belügyminisztérium álláspontjával, kérdezi a jegyzőt, hogy 
mennyiben kell reagálni a törvényességi észrevételre? 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal nem törvényességi észrevételt tett, 
jelen ügyben nem is tehet, tájékoztatást adott, azt nem kötelező megválaszolni, ugyanakkor 
érdemben foglalkozni kell a kérdéssel. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2015. (V. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
korábbi, a hatályos jogszabályon alapuló döntését megerősíti 
és Lendvai Ivánné polgármester illetményét és költségtérítését 
a 29/2015. (II. 12.) önkormányzati határozatában megállapított 
mérték szerint változatlanul hagyja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
c) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázat 
benyújtása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: ismerteti az előterjesztést és javasolja a b) és c) pontokra benyújtani 
a pályázatot. 
 
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 
140/2015. (V. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett felhívásra 
pályázatot kíván benyújtani a kunszigeti sportlétesítmények 
(Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola; 9184 Kunsziget, Petőfi tér 12.) energetikai- és 
fűtéskorszerűsítése, valamint Kunsziget község járdáinak 
(Győri út, Hunyadi utca, Dózsa utca, Széchenyi utca) felújítási 
munkálataira vonatkozóan. 
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A pályázat forrásának megoszlása a következő: 
 
2. támogatási cél (járdák felújítása) 

támogatási igény: bruttó: 10.769.299 Ft 
önrész: bruttó: 10.769.300 Ft 
projekt összköltsége: bruttó: 21.538.599 Ft 

3. támogatási cél (sportlétesítmények felújítása) 
támogatási igény:  bruttó: 8.851.721 Ft 
önrész: bruttó: 8.851.722 Ft 
projekt összköltsége: bruttó: 17.703.443 Ft 

 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 
19.621.022 Ft önerőt az önkormányzat 2015. évi költségvetése, 
illetve pénzkészlete terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos minden dokumentáció aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
d) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói részére angol tankönyv vásárlásának támogatásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: ismerteti az előterjesztést, az igazgató asszony kérelmében a 
2015/2016-os tanévre vonatkozóan az angol tankönyvek és munkafüzetek vásárlására kért összeg 
bruttó 566.297 Ft. 
 
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 
141/2015. (V. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola összes tanulójának angol tankönyvét és 
megvásárolja, majd a tanulóknak tartós használatba adja, 
mindösszesen bruttó 566.297 Ft összegben, amelyet az 
önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 15. 

 
 
e) Döntés hittantábor támogatásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: ismerteti az előterjesztést, Winkler Zsolt plébános kérelmében a 
hittantábor támogatását kéri, a korábbi években 60.000 Ft-tal támogattuk a tábort, ezen összeget 
javaslom megszavazni. 
 
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 
142/2015. (V. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
60.000 Ft-tal támogatja a kunszigeti fiatalok hittantáborát, amely 
összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére 
biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 

 
 
f) Döntés Kunsziget község településrendezési és szabályozási tervének felülvizsgálata 
tárgyában a Talent-Plan Kft. árajánlatáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: ismerteti az előterjesztést. A Talent-Plan Kft.-től kapott árajánlat 
5.200.000 Ft + 27% ÁFA összegű, mely kiegészül az alaptérkép beszerzésének költségével, ami 
további 543.311 Ft. A településfejlesztési koncepció tekintetében jogszabályi előírás a 2017-ig 
történő felülvizsgálat, a településrendezési terv tekintetében 10 évente, a helyi építési szabályzat 
tekintetében 2 évente kell felülvizsgálatot végezni. 
Kérem a testületet, hogy hatalmazzon fel egyeztetések lefolytatására, valamint további árajánlatok 
beszerzésére. 
 
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 
143/2015. (V. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Lendvai Ivánné polgármestert, hogy Kunsziget 
község településrendezési és szabályozási tervének 
felülvizsgálata tárgyában egyeztetéseket folytasson le és 
további árajánlatokat szerezzen be. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 31. 

 
 
g) Döntés a Kunsziget 278 hrsz-ú ingatlan (Kossuth tér) övezeti jel módosításával 
kapcsolatos dokumentáció záró véleményezésre küldéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, ismert a Képviselő-testület előtt, hogy a 
tervezett bölcsőde építés miatt az övezeti jelet módosítani szükséges, a beépítés mértékét 40%-ról 
50 %-ra kell emelni, illetve tartalmaz a tervlap egy elírást is, ezt javítani kell. Első körben 
visszaérkeztek a szakhatóságtól a visszajelzések, állásfoglalások, eltérő vélemény nem érkezett, 
ezt láthatják az összefoglaló táblázatban. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: Konzultáltam Dimény Gáborral, ő azt javasolta, hogy a Képviselő-
testület döntsön arról, hogy az övezeti jel módosítása tárgyában beérkezett hatósági véleményeket 
összesítette, láthatjuk, hogy a módosításhoz minden hatóság hozzájárult, ellentétes vélemény nem 
érkezett, ezért a dokumentációt záró véleményezésre megküldhetjük az állami főépítésznek. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
144/2015. (V. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
278 hrsz.-ú ingatlan övezeti jelének módosításával 
kapcsolatban beérkezett hatósági véleményeket összesítette, a 
módosításhoz minden hatóság hozzájárult, ellentétes vélemény 
nem érkezett, ezért a dokumentációt záró véleményezésre 
megküldi az állami főépítész részére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 

 
 
h) Döntés a Jövőház ingatlan telekalakításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulások 
megadásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Az eljáró földhivatal a telekalakítási 
eljárásban az érintett ingatlanok kezelőinek hozzájárulását kéri, az önkormányzat a 064 hrsz-ú és 
a 060/5 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosa, kérem a testület felhatalmazását arra, hogy a tulajdonosi 
(kezelői) hozzájárulást megadjuk! 
 
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 
145/2015. (V. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Kunsziget, 064 hrsz-ú és a 060/5 hrsz.-ú ingatlanok 
tulajdonosa a Jövőház telekalakítási eljárásában a tulajdonosi 
(kezelői) hozzájárulást megadja. Felhatalmazza Lendvai Ivánné 
polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására és az eljáró 
földhivatalhoz történő benyújtásra. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 

 
 
i) Döntés a melegköd-képzéses földi és légi szúnyoggyérítéshez csatlakozásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: ismerteti az előterjesztést, Csontos Attila dunaszentpáli 
polgármester kollégától érkezett megkeresés szúnyoggyérítés tárgyában. Önkormányzatunk részt 
szeretne venni a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás által szervezett légi szúnyoggyérítésben, 
ennek pontos összege egyelőre nem ismert. Ez a mostani lehetőség a földi, melegköd-képzéses 
gyérítésre vonatkozik. Az ajánlatban foglalt összeg 1400 Ft/ha/alkalom + ÁFA, ez olcsóbb is lehet, 
ha Dunaszeg és Kunsziget is részt vesz. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
146/2015. (V. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Turizmus Zrt. koordinációjával és a Mosonmagyaróvári 
Térségi Társulás keretein belül megvalósuló települési 
szúnyoggyérítéshez hozzájárul, a felmerülő költségek 
tekintetében 50 % önrészt vállal 2015. évi költségvetése 
terhére. 
Részt kíván venni továbbá a földi, melegköd-képzéses 
szúnyoggyérítésben is a Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt. 
(1119 Budapest, Etele út 57.) által Dunaszentpál Község 
Önkormányzata kérésére adott árajánlat szerinti maximum 
1400 Ft/ha/alkalom + ÁFA összegért, amelyet 2015. évi 
költségvetése terhére biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
szándéknyilatkozatok megtételére, a gyérítés szükséges 
mértékének meghatározására, továbbá a megállapodások, 
egyéb dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
j) Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Katolikus Karitász Kunsziget, 
Mosonszentmiklós, Öttevény Egyházközségek Közös Csoportjával 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Az együttműködési megállapodás 
tartalma az, hogy a Karitász csoport segíteni kívánja a településen élő rászorulókat, ehhez kérik az 
önkormányzat segítségét, együttműködését. 
 
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 
147/2015. (V. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást köt a Katolikus Karitász 
Kunsziget, Mosonszentmiklós, Öttevény Egyházközségek 
Közös Csoportjával. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás és minden, a programmal 
kapcsolatos dokumentum aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: folyamatos 
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k) Döntés klímavédelmi felhíváshoz való csatlakozásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Áder János köztársasági elnök az év végi 
párizsi klímacsúcs előkészítéseképpen klímavédelmi felhívást tett közzé, amellyel kapcsolatban 
külön honlap is indult a http://www.elobolygonk.hu címen. 
 
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 
148/2015. (V. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozik Áder János köztársasági elnök klímavédelmi 
felhívásához és kifejezi cselekvési szándékát a 
környezetszennyezés, valamint az éghajlatváltozás ellen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás és minden, a programmal 
kapcsolatos dokumentum aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
l) A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: 2013-ban fogadta el a Képviselő-testület a helyi esélyegyenlőségi 
programot (HEP), ennek felülvizsgálata szükséges, ezért kérem a Testület határozatát, hogy a 
felülvizsgálatot megkezdjük. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
149/2015. (V. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy Kunsziget község 2013-ban elfogadott helyi 
esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatát megkezdi, 
egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a program 
felülvizsgálatáról határidőben gondoskodjon és azt 
jóváhagyásra a képviselő-testület elé terjessze. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. november 30. 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 
napirendnek megfelelően Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés megtartását rendeli el a zárt ülés tervezett 2. 
napirendje tekintetében, egyúttal az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés 
megtartását javasolja a zárt ülés tervezett 1. napirendje tekintetében. 
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