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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/1-29/2015. 

Jegyzőkönyv 

 
mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. december 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 jelen van: 

dr. Kossa Judit igazgatási előadó 
Perjési Emil Győri Rendőrkapitányság rendőr alezredes 
Varga Balázs körzeti megbízott főtörzs zászlós 
Németh Csaba Kunsziget Község Polgárőr Egyesület elnöke 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 6 fő 
jelen van, így határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Győző alpolgármestert 
és Farkas Ferencné képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok sorrendjének 
megváltoztatására. Elsőként kéri tárgyalni „A közrend, közbiztonság helyzete” napirendi pontot. 5. 
napirendi pontként kéri a „Tájékoztató a terület- és településfejlesztési operatív programról Győr-
Moson-Sopron megye vonatkozásában” napirendi pont felvételét. A Döntést igénylő ügyek közé 
kéri felvenni a „Döntés önkormányzati közút kialakítása ügyében a 060/8 és 060/13 hrsz.-ból 
kialakuló 060/20 hrsz-ú ingatlan termőföld más célú hasznosítása, földvédelmi járulék 
megfizetéséről”, „Döntés a Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület támogatásáról”, „Abda 
Község településrendezési tervének módosítása, döntés az eljárásban való részvételről”, „Döntés 
kondigépek vásárlásáról”, „Döntés Kunsziget Község Önkormányzatának a 2015. november 15-én 
megalakult Jáki Sándor Teodóz Egyesülethez való csatlakozásáról”, „Döntés Dipl.Ing.Sebastian 
Szaktilla-Kisfalufejlesztési szakvélemény tekintetében érkezett árajánlatáról”, „Döntés Kunsziget 
lakosságának megkereséséről, véleményének megkérdezéséről lakossági kérdőív formájában”, „Döntés 
a Fő u. 24. (hrsz. 125) községgazdálkodási telephely kivitelezésének várható költségéről az átdolgozott, 
csökkentett műszaki tartalom alapján”, „Döntés halotthűtő vásárlásáról”, „Döntés a Tündérkert Bölcsőde 
kiviteli tervének elkészítésére érkezett árajánlatról”, „Döntés a Kunsziget Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás megszüntetéséről és a 
család- és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásáról szóló 257/2015. (XI. 11.) határozata 
visszavonásáról”, „Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulásból Győrzámoly, Gönyű, Rábapatona, 
Enese tagtelepülések kiválásának elfogadásáról”, „Döntés a 2016-ban megjelenő pályázati lehetőségek 
ismeretében szóba jöhető prioritási sorrendről” napirendeket. 

 
A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. 
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A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
278/2015. (XII. 10.) határozata 

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

 
Napirendi pontok: 

 
1.) A közrend, közbiztonság helyzete 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
3.) A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása 
4.) Döntés az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervéről 
5.) Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív programról Győr-Moson-Sopron 

megye vonatkozásában 
6.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés önkormányzati közút kialakítása ügyében a 060/8 és 060/13 hrsz-ból kialakuló 
060/20 hrsz-ú ingatlan termőföld más célú hasznosítása, földvédelmi járulék 
megfizetéséről 

b) Döntés a Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület támogatásáról 
c) Abda Község Településrendezési Tervének módosítása, döntés az eljárásban való 

részvételről 
d) Döntés kondigépek vásárlásáról 
e) Döntés Kunsziget Község Önkormányzatának a 2015. november 15-én megalakult Jáki 

Sándor Teodóz Egyesülethez való csatlakozásáról 
f) Döntés Dipl. Ing. Sebastian Szaktilla „Kisfalufejlesztési szakvélemény” tekintetében 

érkezett árajánlatáról 
g) Döntés Kunsziget lakosságának megkereséséről, véleményének megkérdezéséről 

lakossági kérdőív formájában 
h) Döntés a Fő u. 24. (hrsz: 125) községgazdálkodási telephely kivitelezésének várható 

költségéről az átdolgozott, csökkentett műszaki tartalom alapján 
i) Döntés halotthűtő vásárlásáról 
j) Döntés a Tündérkert Bölcsőde kiviteli tervének elkészítésére érkezett árajánlatról 
k) Döntés a Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunaszegi 

Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás megszüntetéséről és a család- és gyermekjóléti 
szolgálat feladatellátásáról szóló 257/2015. (XI. 11.) határozata visszavonásáról 

l) Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulásból Győrzámoly, Gönyű, Rábapatona, Enese 
tagtelepülések kiválásának elfogadásáról 

m) Döntés a 2016-ban megjelenő pályázati lehetőségek ismeretében szóba jöhető 
prioritási sorrendről 

 
Zárt ülés 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. mellékletét képezi.) 

 
A közrend, közbiztonság helyzete 

 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti az első napirendi pont keretében megjelent vendégeket: 
Perjési Emil Győri Rendőrkapitányság rendőr alezredesét, Varga Balázs körzeti megbízott főtörzs 
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zászlóst, Németh Csabát, Kunsziget Község Polgárőr Egyesületének elnökét, egyben felkéri Varga 
Balázs körzeti megbízottat, hogy az első napirendi ponthoz tartozó előterjesztést ismertesse. 
 
Varga Balázs körzeti megbízott ismerteti a beszámolóját. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a beszámolót és felkéri Németh Csabát, Kunsziget 
Község Polgárőr Egyesületének elnökét beszámolójának ismertetésére. 
 
Németh Csaba a Polgárőrség elnöke megtartja beszámolóját. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a beszámolót, és megkéri a jelenlévőket, hogy 
hozzászólásaikat, javaslataikat a közrend, közbiztonság témájával kapcsolatosan tegyék meg.  
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja a közbiztonság és közrend érdekében kamerák 
kihelyezését az utcákon, köztereken, az illegális szemétlerakással is komoly problémák vannak, 
annak megfékezésére is alkalmas lenne. 
 
Varga Balázs körzeti megbízott a kamera kitételét támogatja, annak prevenciós hatása miatt. 
 
Lendvai Ivánné polgármester két kamera megvásárlását javasolja önkormányzati 
költségviseléssel. 
 
dr. Virág Károly képviselő problémásnak látja a Fő u. 24. előtti kereszteződésben tapasztalható 
nehézségeket. Szükséges lenne ezt közlekedésbiztonsági szempontból rendezni, jelenlegi 
helyeztében a STOP tábla sem tölti be optimálisan a szerepét. 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megbeszélést folytatott a témában – 
mivel az a közmeghallgatáson is felmerült – a Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő 
Kht-vel, akik gyors intézkedést ígértek az ügyben. Valószínűleg útszakasz átadására is szükség 
lesz az optimális közlekedési rend kialakítása érdekében. 
 
Tóth Róbert képviselő véleménye szerint több veszélyes kereszteződés is van a faluban, aminek 
részben az az oka, hogy vannak olyan ingatlanok, ahol az út menti zöld növények (pl. tuják) túl 
magasra nőttek, és gátolják a kereszteződés belátását. Kötelezni kellene ezen ingatlanok 
tulajdonosait, hogy rendezzék a növényeket ingatlanjaik előtt, hogy azok ne akadályozzák a 
biztonságos közlekedést, az útkereszteződések beláthatóságát.   
 
dr. Virág Károly képviselő tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közbiztonság és közrend 
szempontjából problémát jelent még az is, hogy néhányan a parkban vagy a játszótéren 
randalíroznak késő este és éjszaka, feltekerik a hintát, ráugrálnak a sövényre, illetve a postaládát 
rugdalják. Ezen rendbontások megelőzése, későbbi megakadályozása miatt is célszerű lenne a 
kamerák elhelyezése. 
 
Lendvai Ivánné polgármester egyetért az előbb elhangzottakkal, a kamerák kihelyezését továbbra 
is támogatja. Az ingatlantulajdonosok felszólításának lehetőségét kéri megvizsgálni jegyző úr által, 
a jelenlegi évszak alkalmas lenne akár a magas tuják kivágására, az elkövetkező évszak pedig 
azok helyett alacsonyabb növésű növények telepítésére adna lehetőséget. 
 
A témával 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 
279/2015. (XII. 10.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közrend, közbiztonság helyzetével kapcsolatos rendőrségi 
beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület a Győri 
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Rendőrkapitányság munkatársainak megköszöni Kunsziget 
közbiztonságáért végzett tevékenységét. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A témával 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 
280/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közrend, közbiztonság helyzetével kapcsolatos polgárőrségi 
beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület a Polgárőrség 
tagjainak megköszöni Kunsziget közbiztonságáért végzett 
tevékenységét. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Az 1. napirendi pont meghívottjai, Perjési Emil r.alezredes, Varga Balázs főtörzs zászlós körzeti 
megbízott, Németh Csaba a Kunsziget Község Polgárőr Egyesület elnöke 18:39 órakor távoznak a 
testületi ülésről. 

 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4. mellékletét képezi.) 

 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
 

Lendvai Ivánné polgármester megtartja a beszámolót. Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
házi segítségnyújtás tekintetében az ellátottak felülvizsgálatát törvényi kötelezettség alapján 2015. 
december 31-ig el kell végezni (pontozási rendszer változása) szakértő bevonásával. A 
felülvizsgálatban részt vesznek: dr. Póda István háziorvos, Bíró Andrásné házi segítségnyújtás 
vezetője, Bakonyiné Németh Márta szakértő, Lendvai Ivánné polgármester, dr. Szigethy Balázs 
jegyző. A szakértői felülvizsgálat időpontja 2015. december 17., költsége: 2000Ft/ellátott. 
Vizsgálandó ellátottak száma Kunszigeten 29 fő. 
 
A témával kapcsolatban 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 
281/2015. (XII. 10.) határozata 

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

 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a pénzügyi beszámolót. 
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A témával kapcsolatban 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 
282/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban 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 
283/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi munkatervét a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Döntés az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervéről 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a jövő évi belső ellenőrzés költsége 150.000 Ft+ÁFA 
összeg, amelyet az önkormányzatnak kell a költségvetésében biztosítania. A jövő évi ellenőrzés 
témájaként a leltározás szabályrendszerének és gyakorlatának vizsgálatára tesz javaslatot. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban 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 
284/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. Az ellenőrzés témája: 
leltározás szabályozása és gyakorlata. 
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A belső ellenőrzés lebonyolítására a Győri Többcélú Kistérségi 
Társulás szervezetén belül a Megoldás 2006 Ellenőrzési és 
Szolgáltató Kft. (székhely: 9082 Nyúl Árpád u. 17.; képviseli: 
Unger Ferencné ügyvezető) által kerül sor 150.000 Ft + ÁFA 
összegért, amelyet a Képviselő-testület a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
 
Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív programról Győr-Moson-Sopron 
megye vonatkozásában 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatást ad a 2015. december 9-én megrendezésre került 
„Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Győr-Moson-Sopron megyei információs 
napjáról”, melynek Győrújbarát község adott otthont. A programot a Magyar Államkincstár Győr-
Moson-Sopron Megyei Igazgatósága szervezte a 2014-2020-as EU finanszírozási ciklusban 
meghirdetésre kerülő pályázási lehetőségekkel kapcsolatosan. Az ott elhangzottakat PowerPoint 
előadás keretében szeretné továbbítani a Képviselő-testület tagjai felé. 
 
A témával kapcsolatban 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 
285/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. december 9-én Győrújbaráton megrendezésre került 
„Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Győr-
Moson-Sopron megyei információs napjáról” szóló beszámolót 
a melléklet szerinti tartalommal megismerte. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont  

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés önkormányzati közút kialakítása ügyében a 060/8 és 060/13 hrsz-ból kialakuló 
060/20 hrsz-ú ingatlan  termőföld más célú hasznosítása, földvédelmi járulék megfizetéséről 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Kéri a Képviselő-testület döntését, hogy a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál Kunsziget Község Önkormányzatával szemben 
fennálló 666.560 Ft összegű követelés mielőbb befizetésre kerüljön, a tárgyi ingatlanok földvédelmi 
járulékaként. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
286/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a V8UHD5-01094 számlahivatkozású, földvédelmi 
járulék jogcímű 666.560 Ft összegű tartozás Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Földhivatali 
Osztály 10.199/2014. sz. határozata alapján történő 
befizetéséhez, mely összeget a 2015. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert az összeg befizetéséhez 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület támogatásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban 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 
287/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
50.000 Ft összeggel támogatja a Szent László Határőr 
Hagyományőrző Egyesületet (9022 Győr, Pálffy u. 6., adószám: 
18986855-1-08, számlaszám: 58600324-11158664), mely 
összeget a 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
19:06 órakor megérkezett Banga Richárd képviselő, így a döntéshozatalban résztvevők száma 6 
főről 7 főre emelkedett. 

 
 
c) Abda Község településrendezési tervének módosítása, döntés az eljárásban való 
részvételről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
 
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 
288/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Abda 
Község Településrendezési Tervének módosításához 
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kapcsolódó eljárásban nem kíván részt venni. A 
megvalósításhoz sok sikert kíván. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés kondigépek vásárlásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 

 
Lendvai Ivánné polgármester előadja az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja a gépek megvásárlását, mivel az akció nagyon kedvező. A 
konditerem helyét a gépek megvásárlását követően is meg lehet határozni, mivel nagyon sok érv 
szól a javaslatban foglaltak mellett és ellen, a gépek birtokában, helyigényük ismeretében 
könnyebb lesz optimális döntést hozni. 
 
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 
289/2015. (XII. 10.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kondigépek megvásárlását támogatja a 2016. évi költségvetés 
terhére maximum 1.000.000 Ft értékben, azok elhelyezéséről a 
későbbiekben hoz döntést. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatok 
tekintetében tovább tájékozódjon, megfelelőség esetén fenti 
összeghatáron belül intézkedjen. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Szalay Győző alpolgármester 
 Tóth Róbert képviselő 
 Banga Richárd képviselő 
Határidő:  2016. január 31. 

 
 
e) Döntés Kunsziget Község Önkormányzatának a 2015. november 15-én megalakult Jáki 
Sándor Teodóz Egyesülethez való csatlakozásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy az 
egyesület Kunsziget Önkormányzatának – mint jogi személynek – kedvezményesen biztosítja a 
tagságot, mindössze 1000 Ft/év összegben. 
 
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 
290/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Jáki Sándor Teodóz Egyesületbe (székhely: 9022 
Győr, Széchenyi tér 8-9., levelezési cím: 9022 Győr, Móricz 
Zsigmond rkp. 4. II/14.) való belépést. 
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Felhatalmazza a polgármestert a belépéshez szükséges 
intézkedések megtételére. Az éves tagdíjat a mindenkori 
költségvetés terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. január 15. 

 
 
f) Döntés Dipl. Ing. Sebastian Szaktilla „Kisfalufejlesztési szakvélemény” tekintetében érkezett 
árajánlatáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Tóth Róbert képviselő magasnak tartja az árat, nem látja, hogy az elkészülő tanulmány ilyen 
értékű információt adna. 
 
Lendvai Ivánné polgármester kéri a Képviselő-testület döntését, hogy hányan támogatják a 
szakvélemény elkészítését az előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
291/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dipl. 
Ing. Sebastian Szaktilla által „Kisfalufejlesztési szakvélemény” 
elkészítését az ajánlatban szereplő 900.000 Ft nettó összegben 
nem támogatja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
g) Döntés Kunsziget lakosságának megkereséséről, véleményének megkérdezéséről 
lakossági kérdőív formájában 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy 
számoljon be a tapasztalatokról, mivel ez a forma Dunaszeg és Dunaszentpál községekben már 
megvalósult. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, miért volt hasznos Dunaszegen és Dunaszentpál esetében is 
ez a megkeresési forma. A lakosság köréből minden réteg megkérdezésre került. Közép- hosszú 
távú fejlesztési stratégia alapját jelentheti egy ilyen felmérés. Ezáltal irányokat lehetne 
meghatározni településfejlesztés témájában, hogy ne csak rögtönzött jelleget öltsön ez a folyamat. 
 
Csapó Gábor képviselő érdeklődik, hogy hogyan zajlott technikailag a megkeresés. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: A kérdőíveket kézbesítették a lakosság részére, ezek visszagyűjtési 
pontokra kerültek kitöltés után, gyakorlatilag dobozok kerültek elhelyezésre, ahová be lehetett 
dobni a kitöltött kérdőíveket. 
 
Csapó Gábor képviselő megkérdezi, hogy mekkora hányada került vissza a kiküldött 
kérdőíveknek. 
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dr. Szigethy Balázs jegyző: 15 % körül érkezett vissza. 
 
Tóth Róbert képviselő elmondja, hogy vannak fenntartásai, mert sokszor a lakosság bevonása 
érdektelenségbe fullad, mint a közmeghallgatás esetén is évek óta és nem látja a végeredményt. 
Ha nagyon kevesen küldik vissza a kitöltött kérdőívet, nem lesz eredmény. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: A szakértők szerint az ilyen formában történő megkeresés esetében 30 
%-nál nincs jobb eredmény, a minimum 10%, az már merítési alapot jelentene itt, ebben az 
esetben is. 
 
Farkas Ferencné képviselő érdeklődik, hogy lesz-e korhatár, a 14 éven aluliak is megkérdezésre 
kerülnek-e. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: Nem érdemes kizárni senkit, bárki részt vehet. Célszerű esélyt adni 
mindenkinek, minden rétegnek, minden korosztálynak, hogy véleményét kifejtse. 
 
Lendvai Ivánné polgármester kéri a Képviselő-testület véleményét, hogy átdolgozást követően 
támogatja-e a lakosság megkeresését kérdőív formájában. 
 
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 
292/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lakosság megkeresését, véleményének megkérdezését 
lakossági kérdőív formájában – annak részletes kidolgozását 
követően – támogatja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Csapó Gábor képviselő – Ügyrendi Bizottság elnöke 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. január 31. 

 
 
h) Döntés a Fő u. 24. (hrsz: 125) községgazdálkodási telephely kivitelezésének várható 
költségéről az átdolgozott, csökkentett műszaki tartalom alapján 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy felhatalmazásának megfelelően további 
tárgyalásokat folytatott a fenti hrsz-on megvalósítandó ingatlan vonatkozásában. Sajnos a 
december 8-án kapott legújabb, átdolgozott árajánlat szerint is a költség nettó 36.147.198 Ft, 
bruttó 45.906.941 Ft lenne, így jelentős árcsökkentést nem sikerült elérni. 
 
Szalay Győző alpolgármester javaslata szerint meg kellene keresni hasonló létesítményt 
megvalósító önkormányzatokat tapasztalatok szerzése céljából. 
 
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 
293/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kunsziget, Fő u. 24. 
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szám alatt létesíteni kívánt községgazdálkodási telephely 
ügyében keresse meg a hasonló létesítmény felépítését 
megvalósító önkormányzatok polgármestereit 
tapasztalatszerzés céljából. Felhatalmazza továbbá arra, hogy 
újabb egyeztetéseket folytasson le a terv tartalmát illetően. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. január 31. 

 
 
i) Döntés halotthűtő vásárlásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. A temető ellenőrzése során 
felmerült az ellenőrző hatóság részéről problémaként, hogy nincs hűthető ravatalasztal 
Kunszigeten. Az árajánlat kérése megtörtént, sajnos azonban a hűthető ravatalasztal ára 
többszöröse az egy férőhelyes halotthűtő árának, amely jelenleg 550.000 Ft-ba kerül. Az 
elhelyezés azonban egyelőre nem biztosított, mivel megfelelő halottasház nem áll rendelkezésre, 
annak felújítása szükséges. 
 
Szalay Győző alpolgármester egyetért a polgármester megállapításával, nincs lehetőség hova 
betenni a halotthűtőt, a kápolnába nem tehetjük, mert tulajdonosi hozzájárulásra lenne szükség, 
mivel az nem az önkormányzat tulajdona. Nem áll rendelkezésre e célból más erre alkalmas 
helyiség a temető területén. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja a beszerzés elhalasztását. 
 
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 
294/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
halotthűtő vásárlását megfelelő helyiség hiányában jelenleg 
nem támogatja. Amennyiben a helyiség a későbbiekben 
felújításra kerül, a napirendi pontot újra megtárgyalja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
j) Döntés a Tündérkert Bölcsőde kiviteli tervének elkészítésére érkezett árajánlatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 

Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy az építési 
engedély megszerzése 2016. január hónapban lenne optimális, így lehetőség nyílna a projektet az 
5. napirendi pontban ismertetett TOP 4.1.1 pályázatra beadni, amennyiben az hivatalosan is 
kiírásra kerül. 
 
Tóth Róbert képviselő javaslata szerint meg kell várni a pályázati kiírást, hogy mire lesz szükség a 
beadáshoz. Nem biztos, hogy kiviteli terv szükséges lesz a pályázathoz. 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
295/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a megvalósítani tervezett 
Tündérkert Bölcsőde kiviteli tervei elkészítésének összegével 
kapcsolatban további egyeztetéseket folytasson és a 
tervdokumentáció tartalmát a megjelenő pályázati kiírásoknak 
megfelelően meghatározza. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
k) Döntés a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás megszüntetéséről szóló 
határozat visszavonásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy egy november közepén benyújtott törvénymódosító 
javaslat miatt az integrált család- és gyermekjóléti szolgáltatást 2016-tól továbbra is a Dunaszegi 
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás látná el, a szolgáltatói nyilvántartás módosítására irányuló 
kérelem határidőben benyújtásra került. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2015. november 11-én 
megtartott rendkívüli testületi ülésen hozott 257/2015. (XI. 11.) határozatának a Társulás 
megszüntetésére vonatkozó részét vonja vissza. 
 
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 
a következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
296/2015. (XII. 10.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 
november 11-én tartott rendkívüli testületi ülésén hozott 257/2015. 
(XI. 11.) határozatát visszavonja. 
Elfogadja a gyermekjóléti és családsegítési feladatok 
megváltozásával, valamint a feladatellátáshoz szükséges 
szervezeti keret és az állami finanszírozás átalakulásával 
kapcsolatos ismételt tájékoztatást. 
Tudomásul veszi a szolgáltatói nyilvántartásban kezdeményezett, 
határidőben benyújtott módosítást, miszerint a család- és 
gyermekjóléti szolgálat integrált feladatait 2016. január 1-től 
továbbra is a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
látja el. 
Egyetért abban, hogy a feladatellátás átalakulásával kapcsolatos 
minden személyi kérdésben a Társulás elnöke teljes jogkörrel, 
munkáltatói minőségben eljárjon. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
l) Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulásból Győrzámoly, Gönyű, Rábapatona, Enese 
tagtelepülések kiválásának elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. 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 
297/2015. (XII. 10.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott 
Társulási Megállapodás módosítását a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
m) Döntés a 2016-ban megjelenő pályázati lehetőségek ismeretében szóba jöhető prioritási 
sorrendről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester visszautal az 5. napirendi pontban elhangzottakra. Kéri a Képviselő-
testület véleményét, hogy amennyiben kiírásra kerülnek a pályázati lehetőségek, milyen prioritási 
sorrend kerüljön felállításra, mely projektek megvalósítása elsődleges, mit érdemes előre venni, 
mit érdemes esetleg elvetni. 
 
Tóth Róbert képviselő az idő rövidsége miatt azt javasolja, hogy célszerű lenne az intézményekre 
koncentrálni, a Bölcsőde pályázati úton történő megépítésének első helyen történő preferálása 
mellett van, utána következzen – véleménye szerint – az iskola fűtéskorszerűsítése, külső 
felújítása, valamint udvarának rendbe tétele, melyre az árajánlat kérése már megtörtént, szerződés 
megkötése folyamatban van. 
 
Szalay Győző alpolgármester egyetért a javaslattal. Nem találná célravezetőnek, ha ennél több 
projekt kerülne előtérbe, az elaprózná az erőket, hasznosabb ezekre a már meglévő, részben 
elindult projektekre koncentrálni. 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi projektek megvalósítását támogatja a későbbiekben 
esetlegesen megjelenő pályázati kiírások kapcsán: 
-Tündérkert Bölcsőde megvalósítása 
-Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI 
fűtéskorszerűsítése, külső felújítása, valamint udvarának 
környezetrendezése (sport-játék udvar kialakítása). 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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