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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/1-19/2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. szeptember 10-én (csütörtök) 18.00 órai kezdettel, 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett: 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 
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 Tóth Róbert és dr. Virág Károly 
képviselőket. Javaslatot tesz a napirendre. Javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokkal 
egészüljön ki a mai testületi ülés: „Döntés első lakáshoz jutási támogatási kérelemről”; „Szigetköz 
– Felső - Duna Mente Térségi Fejlesztési Tanács által megvalósítandó projektre benyújtott 
pályázat fizetési kötelezettségének teljesítése”; „278 hrsz-ú ingatlan övezeti jelének módosítása”; 
„Döntés Győrzámoly község településrendezési tervének előzetes tájékoztatási szakaszáról”; 
„Szent Lőrinc római katolikus templom belső felújítása”; „Döntés Pingiczerné Venesz Klára 
kérelméről”; „Döntés a Kunsziget, Hunyadi utca csapadékvíz elvezetése tárgyában kért 
árajánlatról”; „Döntés a polgármester szabadságolási ütemtervének módosításáról”; „Döntés 
rendezvényhez hozzájárulásról”. 
A nyilvános ülést zárt ülés követi. 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a 
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
204/2015. (IX. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2015. szeptember 10-i rendes, nyilvános képviselő-testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
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Napirendi pontok: 

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

eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
3.) Beszámoló az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról 
4.) Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
5.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés első lakáshoz jutási támogatási kérelemről 
b) Szigetköz – Felső - Duna Mente Térségi Fejlesztési Tanács által megvalósítandó 

projektre benyújtott pályázat fizetési kötelezettségének teljesítése 
c) 278 hrsz-ú ingatlan övezeti jelének módosítása 
d) Döntés Győrzámoly község településrendezési tervének előzetes tájékoztatási szakaszáról 
e) Szent Lőrinc római katolikus templom belső felújítása 
f) Döntés Pingiczerné Venesz Klára kérelméről 
g) Döntés Kunsziget, Hunyadi utca csapadékvíz elvezetése tárgyában kért árajánlatról 
h) Döntés a polgármester szabadságolási ütemtervének módosításáról 
i) Döntés rendezvényhez történő hozzájárulásról 
j) Döntés szolgálati lakás bérleti díjáról 

 
Zárt ülés 

 
1.) Döntés a Kunszigeti Településfejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állására érkezett 

pályázatokról 
2.) Döntés az Öttevény, 0180/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról 
3.) Döntés községi kitüntetésekről 
4.) Döntés települési támogatás iránti kérelemről 
5.) Döntés a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában lévő ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba vételéről 

 
 
Napirend tárgyalása 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 

 
 
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 
205/2015. (IX. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről és a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 
206/2015. (IX. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2015. 07. 29. 
és 2015. 09. 10. közötti időszak kiadásainak fedezésére 
2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint TPBFJ értékesítéséhez, 
valamint a 2015. 08. 13-án lejárt 100.000.000 Ft betét 
összegéből 80.000.000 Ft újrakötéséhez és 7.000.000 Ft 
TPBFJ vásárlásához hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadót az 
előterjesztés ismertetésére. 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítására tett javaslatot 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Javasolja a 
rendelet elfogadását az előterjesztett tartalommal. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról szóló 
9/2015. (X. 8.) önkormányzati rendeletét 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi) 
 
Beszámoló az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadót az 
előterjesztés ismertetésére. 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a 2015. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót a 
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Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Javasolja az 
önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
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 
207/2015. (IX. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I. félévéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 

Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi) 
 
Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 

 
Lendvai Ivánné polgármester 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 
208/2015. (IX. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. 
A képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint 
a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy csatlakozási 
szándékukról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
szóló nyilatkozatot küldje meg az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére, a pályázatot írja ki. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. október 1. 

 
 
5.) napirendi pont 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés első lakáshoz jutási támogatási kérelemről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
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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 
209/2015. (IX. 10.) 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 

Bozi Anita 

8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 30/D. fsz. 3. szám alatti 
és 

Bozi István 

2640 Szendehely, Arany J. u. 42. 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: 2015. október 15. 

 
 
b) Szigetköz – Felső - Duna Mente Térségi Fejlesztési Tanács által megvalósítandó projektre 
benyújtott pályázat fizetési kötelezettségének teljesítése 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy korábban már a 170/2015. (VI. 25.) határozattal 
megszavazta a testület a pályázathoz való csatlakozást és vállalta az ehhez kapcsolódó fizetési 
kötelezettséget is, ami a beruházás 4%-a. A polgármester elmondja, hogy nem a teljes beruházás 
4%-át kell tervezői díjként befizetni 2015. szeptember 4-ig, illetve a Testület pozitív döntéséig, 
hanem csak annak a költségnek a 4 %-át, ami engedélyezési kötelezettség alá esik. Ez az úszómű 
megvalósítására eső rész, ami 140.000 forint kifizetésével jár. Ebben a pályázatban 32 
önkormányzat vesz részt, a gesztor település szerepét Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
vállalta. 
A projekt fő elemei és a célok nem változtak, részletesen ismerteti az önkormányzat és a gesztor 
között kötendő megállapodás tervezetét. Ennek fontos eleme, hogy a gesztor település – nyertes 
pályázat esetén – nem vállalta a megvalósítandó elemek egyösszegű előfinanszírozását. 
Elmondja, hogy ha nem nyer a pályázat, a befizetendő 140.000 forint nem vész el, mert a vízi 
létesítményről elkészített tervek az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 
Az összeg átutalásának fejében a gesztor vállalja az engedélyezési eljárás lebonyolítását, de nem 
vállalja a projekt előfinanszírozását, ezért az önkormányzatnak – nyertes pályázat esetén – a teljes 
beruházás 95%-át elő kell majd finanszírozni, mai ismereteink szerint egyenlő részletekben (1/3-
1/3-1/3). Ez várhatóan a 2016 és a 2017-es költségvetési években lesz aktuális. Természetesen a 
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pályázat megvalósítását követően ez az összeg az önkormányzat számára visszatérítésre kerül. 
A fentiek alapján javasolja az együttműködési megállapodás megkötését. 
 
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 
210/2015. (IX. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Szigetköz – Felső-Duna Mente Térségi Fejlesztési 
Tanács által megvalósítandó „A Dunára és mellékfolyóira 
alapozott fenntartható turisztikai infrastruktúrafejlesztés” című 
projekt együttműködési megállapodásának aláírásához és 
nyertes pályázat esetében a mindenkori költségvetése terhére 
biztosítja a pályázat tartalma szerint a településre vetített, az 
előfinanszírozáshoz szükséges pénzeszközt. 
A Képviselő-testület a pályázat előkészítésének költségét, 
140.000 Ft-ot átutal a gesztor önkormányzat bankszámlájára, 
valamint a pályázat benyújtásához szükséges önrészt az 
önkormányzat 2015. évi költségvetése, illetve pénzkészlete 
terhére biztosítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

 
 
c) 278 hrsz-ú ingatlan övezeti jelének módosítása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a Testület többször tárgyalt már az új bölcsőde 
létesítéséről. A tervezés során felmerült az övezeti jel – beépítési százalék módosításának 
szükségessége. Az ehhez kapcsolódó eljárás lefolytatásra került, az érintett hatóságok a 
véleményüket megküldték, az állami főépítész a záróvéleményt megadta, így sor kerülhet a helyi 
építési szabályzat módosítására. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló 
10/2015. (X. 8.) önkormányzati rendeletét 
(A rendelet a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
d) Döntés Győrzámoly község településrendezési tervének előzetes tájékoztatási szakaszáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti Győrzámoly község településrendezési tervének 
változásáról szóló tájékoztatást. 
 
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: 



7/10 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
211/2015. (IX. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Győrzámoly község településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálatával kapcsolatban eltérő véleményt nem fogalmaz 
meg, a további eljárásban nem kíván részt venni. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Szent Lőrinc római katolikus templom belső felújítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az építész-tervező által adott árajánlatot. Elmondja, hogy 
előzetes egyeztetésre került sor az örökségvédelmi hatósággal, ahonnan azt a javaslatot kaptuk, 
hogy első körben készüljön restaurátori kutatás falkép és faanyag vonatkozásában, ezt követően 
válik tervezhetővé a felújítási munka nagyságrendje. Kéri a Testületet, hogy a restaurátori kutatási 
terv, kutatási engedélyezés, valamint a kutatás elvégzésére önkormányzati forrást biztosítson. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
212/2015. (IX. 10.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Szent Lőrinc római katolikus templom belső 
felújításával kapcsolatos restaurátori kutatásra és annak 
engedélyeztetésére megbízási szerződést köt, egyúttal a 
restaurátori kutatások elvégzésére 100.000 Ft keretösszeget 
biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződésekhez és 
az engedélyezési eljárások lefolytatásához szükséges aláírások 
megtételére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. október 31. 

 
 
f) Döntés Pingiczerné Venesz Klára kérelméről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a kérelmet, miszerint kérelmező a tragikus hirtelenséggel 
elhunyt színész fiának, Pingiczer Csabának szeretne emléket állítani egy könyv elkészítésével. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
213/2015. (IX. 10.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Pingiczerné Venesz Klára (9171 Győrújfalu, Radnóti u. 26.) 
részére fia, Pingiczer Csaba színészi munkásságáról szóló 
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könyv elkészítéséhez 100.000 Ft támogatást biztosít az 
önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2015. október 31. 

 
 
g) Döntés Kunsziget, Hunyadi utca csapadékvíz elvezetése tárgyában kért árajánlatról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az árajánlatot. 
 
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 
214/2015. (IX. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Kunsziget, Hunyadi utca csapadékvíz 
elvezetésére vonatkozóan a jelenlegitől eltérő műszaki 
tartalommal további árajánlatokat szerez be. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülés 

 
 
h) Döntés a polgármester szabadságolási ütemtervének módosításáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a korábban már elfogadott polgármesteri 
szabadságolási ütemtervtől személyes okok miatt el kell térnie. Kéri a képviselő-testületet, hogy 
járuljon hozzá a polgármester szabadságolásához 2015. szeptember 21-től kezdődően 2015. 
október 7. napjáig. Elmondja, hogy szabadsága alatt aláírási jogkörrel Szalay Győző 
alpolgármestert hatalmazza fel, így a helyettesítés megoldott. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
215/2015. (IX. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lendvai Ivánné polgármester szabadságolási ütemtervében 
foglaltaktól eltérő időpontban való szabadságához hozzájárul. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
i) Döntés rendezvényhez történő hozzájárulásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
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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 
216/2015. (IX. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Fertő-Tavi Vízi Polgárőrség kérelmére a 2015. szeptember 26-
án, a Mosoni-Duna partján, az önkormányzat tulajdonát képező 
082/8 hrsz.-ú ingatlanon tartandó Dunai Hajós Emlékverseny 
elnevezésű rendezvényhez a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
j) Döntés szolgálati lakás bérleti díjáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja a Kunsziget, Petőfi tér 14/A. szám alatti szolgálati lakás 
bérleti díjának módosítását, és annak összegét 2015. szeptember hónaptól kezdődően bruttó 
5000 Ft összegben javasolja megállapítani. 
 
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 
217/2015. (IX. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget, Petőfi tér 14/A. szám alatti szolgálati lakás bérleti 
díját 2015. szeptember hónaptól kezdődően bruttó 5000 Ft 
összegben állapítja meg. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Tájékoztatom a Testületet, hogy Tápiógyörgyén október 15-16-án 
falumegújítási találkozó megrendezésére kerül sor, arra kérném a képviselőket, hogy minél 
nagyobb számban vegyünk részt az eseményen! 
A másik meghívót a Sick Kft-től kaptuk, 2015. október 9-én ünnepli a cég a fennállásának 20. 
évfordulóját, kérem a testületi tagokat, hogy ezen is képviseltessük magunkat! 
 
 
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 3. 
és 4. napirendje tekintetében, egyúttal az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés 
megtartását javasolja a zárt ülés tervezett 1., 2. és 5. napirendje tekintetében. 
 



10/10 

 


