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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/1-16/2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. július 14-én (kedden) 18.45 órai kezdettel, 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívott vendégek:- 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 fő 
jelen van, így határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Róbert és Csapó Gábor 
képviselőket. 
 
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: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
181/2015. (VII. 14.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2015. július 14-i képviselő-testületi ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1.) Döntés folyószámla-hitelkeret biztosításáról 
2.) Döntés a Kunszigeti Településfejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői pályázatának 

feltételeiről 
3.) Döntés Kunsziget Sportegyesület részére visszatérítendő támogatásról, a „vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től 
igénybe vehető támogatások” című pályázat előfinanszírozásáról 

4.) Döntés az Energiagépész Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 
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1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
Döntés folyószámla-hitelkeret biztosításáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát.  
 
Tóth Róbert képviselő: Ez nem hitelfelvétel, hanem csak a rendelkezésre állás, hitelfelvételt akkor 
jelent, ha le is hívjuk a rendelkezésre álló keretösszeget. A bank a folyószámla-keret biztosításáért 
rendelkezésre állási jutalékot kér. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Én támogatom, hogy az önkormányzat folyószámla hitelkerettel 
rendelkezzen. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: A folyószámla-hitelkeret alapvető jogi hátterét kell tisztázni, mert az 
önkormányzat csak működési célú és adott naptári évben lejáró hitelt vehet fel. Az OTP Bank Nyrt. 
által küldött határozat minta folyószámlahitel felvételre vonatkozik, a képviselő-testület jelenleg 
csak a hitelkeret lehetőségéről, szükségességéről tárgyal. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A fentebb elhangzottak alapján határozati javaslatom az, hogy a 
folyószámla-hitelkeret jogi hátterének tisztázása érdekében folytassunk tárgyalásokat a Magyar 
Államkincstárral és az OTP Bank Nyrt.-vel, a tárgyalásokon való részvételre felkérem Szabóné 
Süle Zita gazdálkodási előadót és Tóth Róbert pénzügyi bizottsági elnököt, majd az itt megszerzett 
információkat a következő testületi ülésen a képviselő-testület elé tárom. 
 
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 
182/2015. (VII. 14.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Lendvai Ivánné polgármestert és Tóth Róbert 
pénzügyi bizottsági elnököt, továbbá felkéri Szabóné Süle Zita 
pénzügyi-gazdálkodási előadót, hogy a folyószámla-hitelkeret 
biztosításával kapcsolatban tárgyalásokat folytasson le a 
Magyar Államkincstárral és az OTP Bank Nyrt.-vel, melynek 
eredményéről a következő testületi ülésen tájékoztatást 
nyújtanak. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Tóth Róbert pénzügyi bizottsági elnök 
Határidő: 2015. július 30. 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a Kunszigeti Településfejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői pályázatának 
feltételeiről 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Az ügyvezető feladatait 
munkaviszony keretében látja el. Érettségi bizonyítvány véleményem szerint nem szükséges. 
 
Csapó Gábor képviselő: Javaslom a B kategóriás jogosítvány meglétét. 
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Szalay Győző alpolgármester: Javaslom, hogy szerepeljen a pályázati feltételek között, hogy 
aktívan vegyen részt a munkafolyamatokban. 
 
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 
183/2015. (VII. 14.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
település fejlesztésével, fenntartásával, üzemeltetésével és az 
ehhez kapcsolódó szolgáltatások biztosításával kapcsolatos 
célok hatékony megvalósítása érdekében Kunszigeti 
Településfejlesztő és Szolgáltató Kft. elnevezéssel 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaság létrehozásáról döntött. 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ügyvezető személyének kiválasztása érdekében pályázatot ír 
ki. Az ügyvezető feladatait munkaviszony keretén belül látja el. 
Feltételek: 
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet 

- legalább középfokú iskolai végzettség 

- számítógép használói, informatikai ismeretek 

- rátermettség, pontos és precíz munkavégzés 

- kiváló együttműködési és kapcsolatteremtő készség 

- kiváló szervezőkészség, irányítás és aktív részvétel a 

munkafolyamatokban 

- B kategóriás jogosítvány 

Előnyt jelent szakirányú végzettség és vezetői tapasztalat. 
Az állás betöltésének időpontja legkorábban 2015. szeptember 1. 
A szakmai önéletrajzokat, a végzettséget igazoló 
dokumentumokat, a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt és a motivációs levelet a bruttó fizetési igény 
megjelölésével Kunsziget Község Önkormányzatának címére 
(9184 Kunsziget, József Attila u. 2.) várjuk 2015. augusztus 15-ig. 
Érdeklődni Lendvai Ivánné polgármesternél lehet, 
időpontkérés a 06-30-226-9730-as telefonszámon. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 31. 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Döntés Kunsziget Sportegyesület részére visszatérítendő támogatásról, a „vidéki gazdaság 
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető 
támogatások” című pályázat előfinanszírozásáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kunsziget Sportegyesület pályázatot 
nyújtott be az MVH-hoz egy kilenc személyes kisbusz beszerzésére, melynek az MVH a 
297/2001/186/9/2015. sz. határozatával helyt adott. A pályázat utófinanszírozásos, ezért a Kunsziget 
SE kérelmet adott be az önkormányzathoz, hogy előfinanszírozással, visszatérítendő támogatással 
segítse a busz vételárának kifizetését. Ennek biztosítására Kunsziget Község Önkormányzata és a 
Kunsziget SE finanszírozási megállapodást köt, amelyben rögzítésre kerül, hogy az önkormányzat, 
mint támogató, maximum 10.108.780 Ft visszatérítendő támogatást nyújt a sportegyesület részére. 
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Tóth Róbert képviselő: Kérem, hogy az ütemezett kifizetés engedélyezése polgármesteri 
hatáskörbe kerüljön! 
 
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 
184/2015. (VII. 14.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget Sportegyesület részére 10.108.780 Ft, azaz tízmillió-
egyszáznyolcezer-hétszáznyolcvan forint összegben 
visszatérítendő támogatást nyújt a „vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2015-től igénybe vehető támogatások” elnevezésű, 
utófinanszírozott pályázaton elnyert támogatási összegből 
történő kisbusz beszerzéshez. Kunsziget Sportegyesület, mint 
pályázó részére a fenti összeget Kunsziget Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. 
évi költségvetése terhére visszatérítendő támogatásként, 
kamatmentesen biztosítja. 
A támogatott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 
a számlájára utalt támogatást 3 napon belül átutalja az 
önkormányzat bankszámlájára. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás 
előkészítésére, felhatalmazza annak aláírására, továbbá a 
visszatérítendő támogatás kifizetésének ütemezését 
polgármesteri hatáskörbe utalja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Döntés az Energiagépész Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30. napján tartott testületi 
ülésen döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Kunsziget, Fő u. 24. sz. alatti 
ingatlanon található lakóépület bontására, a melléképület (nyári konyha) felújítására vállalkozási 
szerződést köt az Energiagépész Kft.-vel. A szerződéskötés 2015. május 20-án megtörtént. A 
felújítandó ház körül a zöld növényzet eltávolítása, a tetőhéjazat bontása után vált láthatóvá, hogy 
a ház állaga erősen leromlott. A tömésfalak megdőltek, belül leomlottak. A szakértői vélemény 
megállapította, hogy a melléképületet felújítani nem lehet, bontása szükséges, melyet alátámaszt a 
leendő 14101. út közelsége, járműforgalma. Megőrizhető a melléképület alatti pince, az ásott kút. 
A vállalkozási szerződés módosítására javaslatom: 
-melléképület (nyári konyha) bontása: 2015. július 30-ig 
-udvar feltöltése, tereprendezés: 2015. július 30-ig 
-14101 út szélén lévő térkő alátámasztása, K szegéllyel 
-pince feltárása (mélyítése, lépcső elhelyezése, boltíves bejárat: 2015. augusztus 30-ig 
-pince szükség szerinti helyreállítása: 2015. augusztus 30-ig 
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