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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/1-7/2016. 
Jegyzőkönyv 

 
mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. március 24-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 
Csapó Gábor képviselő 
Farkas Ferencné képviselő 
Tóth Róbert képviselő 
dr. Virág Károly képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: Banga Richárd képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen van: 

Antalné Sárkány Tímea igazgatási előadó 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 
tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Róbert 
és dr. Virág Károly képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok 
megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti a „Döntést igénylő ügyek” közé felveszi az 
„Döntés Abda község településrendezési tervének módosításáról”, „Döntés Dunaszeg község 
településrendezési tervének módosításáról”, „Döntés Győrzámoly község településrendezési 
tervének módosításáról”, „Döntés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás vagyonának vagyonkezelésbe adásáról”, „Döntés a termálterület gondozásáról”, „Döntés 
a temetői tuják rendezéséről”, „Döntés a templom környéki fák metszéséről”, „Döntés a falubusz 
igényléséről”, „Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról”, „Döntés a házi segítségnyújtás 
szakmai programjának elfogadásáról”, „Döntés a Limes turisztikai fejlesztéséről szóló támogatási 
szerződésről”, „Döntés a Pannónia Kincse Leader Egyesület támogatási szerződéséről”, „Döntés 
az iskolai körzethatárok kijelölésével kapcsolatban”, „Döntés az Öttevény – Kunsziget kerékpárút 
konzorciumi szerződéséről”, „Döntés a Tündérkert Bölcsőde pályázatának beadásáról”, „Döntés a 
Mecséri út üzemeltetési megállapodásáról”, „Döntés a Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, energetikai felújítása: VP-6-7.4.1.1.-16 kódszámú pályázat 2. célterületéről”, 
„Döntés a Talent-Plan Kft. településrendezési terv átdolgozására érkezett árajánlatáról”, „Döntés a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának módosításáról”, 
„Döntés a Tündérvár Óvodába történő beiratkozás időpontjáról”, „Döntés a Húsleves és  
Petrezsirom Fesztivál szervezési feladatairól” napirendi pontokat. Első napirendként kéri felvenni 
„A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú 
művészeti oktatásához kapcsolódó térítési díj önkormányzat által történő átvállalása” napirendet. A 
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2016. március 24-i rendes, nyilvános képviselő-testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirendi pontok: 
 
1) A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

alapfokú művészeti oktatásához kapcsolódó térítési díj önkormányzat által történő 
átvállalása 

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

3) Beszámoló a Kunsziget Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tevékenységéről, eredményeiről 

4) Döntés a civil szervezetek által benyújtott támogatási pályázatokról 
5) Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának és a 2016. évre vonatkozó 

közbeszerzési tervének jóváhagyása 
6) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés Abda község településrendezési tervének módosításáról 
b) Döntés Dunaszeg község településrendezési tervének módosításáról 
c) Döntés Győrzámoly község településrendezési tervének módosításáról 
d) Döntés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

vagyonának vagyonkezelésbe adásáról 
e) Döntés a termálterület gondozásáról 
f) Döntés a temetői tuják rendezéséről 
g) Döntés a templom környéki fák metszéséről 
h) Döntés a falubusz igényléséről 
i) Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 
j) Döntés a házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadásáról 
k) Döntés a Limes turisztikai fejlesztéséről szóló támogatási szerződésről 
l) Döntés a Pannónia Kincse Leader Egyesület támogatási szerződéséről 
m) Döntés az iskolai körzethatárok kijelölésével kapcsolatban 
n) Döntés az Öttevény – Kunsziget kerékpárút konzorciumi szerződéséről 
o) Döntés a Tündérkert Bölcsőde pályázatának beadásáról 
p) Döntés a Mecséri út üzemeltetési megállapodásáról 
q) Döntés a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

energetikai felújítása: VP-6-7.4.1.1.-16 kódszámú pályázat 2. célterületéről 
r) Döntés a Talent-Plan Kft. településrendezési terv átdolgozására érkezett 

árajánlatáról 
s) Döntés a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 
t) Döntés a Tündérvár Óvodába történő beiratkozás időpontjáról 
u) Döntés a Húsleves és Petrezsirom Fesztivál szervezési feladatairól 

 
Zárt ülés 

 
 
Napirendek tárgyalása 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú 
művészeti oktatásához kapcsolódó térítési díj önkormányzat által történő átvállalása 
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Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskola művészeti képzésének 
díja tekintetében megerősítés szükséges a képviselő-testület részéről, miszerint továbbra is 
ingyenesen kívánja biztosítani ezt a lehetőséget a szülők számára. 
 
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 
71/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
97/2013. (IV. 30.) határozatával döntést hozott arról, hogy éves 
költségvetése terhére átvállalja a Kunszigeti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. fenntartásában működő Kunszigeti Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú 
művészeti oktatásához kapcsolódó térítési díjat, így biztosítva 
az iskola által ellátott színvonalas művészeti oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés esélyét a családok számára. 
A térítési díj átvállalásáról ezt követően külön képviselő-testületi 
határozat nem született, a mindenkori térítési díj összege 
tervezésre került Kunsziget Község Önkormányzata 
költségvetésében, amelyet a Képviselő-testület minden 
költségvetési évben rendelettel elfogadott. 
Jelen döntésében Kunsziget Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ismételten kifejezi és megerősíti azon 
szándékát, hogy a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú művészeti 
oktatásához kapcsolódó térítési díjat az intézménnyel kötött 
megállapodás keretében átvállalja, annak összegét éves 
költségvetésében szerepelteti. A Képviselő-testület eredeti 
szándékának teljes mértékig megfelelően, az éves 
költségvetési rendeletében foglaltak szerint 2014. és 2015. 
években az alapfokú művészeti oktatásához kapcsolódó térítési 
díjat Kunsziget Község Önkormányzata átvállalta. Az 
elszámolás a Képviselő-testület rendeletével elfogadott éves 
beszámolókban megtörtént. 
A Képviselő-testület továbbra is fenntartja azon kérését és 
egyúttal felhatalmazását a polgármester irányában, hogy a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola alapfokú művészeti oktatásához kapcsolódó 
térítési díját a mindenkori éves költségvetési rendeletében a 
kiadási oldalon szerepeltesse és intézkedjen annak 
megfizetéséről. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) 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. 
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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 
72/2016. (III. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról, fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 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 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi- gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és a 
2016. 02. 11. – 2016. 03. 24. közötti időszakban felmerült 
kiadások fedezésére 16.000.000 Ft, azaz tizenhatmillió forint 
összegű TPBFJ értékesítéséhez, valamint a befolyt iparűzési 
adóból és a 2016. 03. 10-én lejárt betét összegéből 58.000.000 
Ft, azaz ötvennyolcmillió forint TPBFJ vásárlásához hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a Kunsziget Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tevékenységéről, eredményeiről 

 
Lendvai Ivánné polgármester 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 
74/2016. (III. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
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Művészeti Iskola tevékenységéről, eredményeiről szóló 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a civil szervezetek által benyújtott támogatási pályázatokról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos előterjesztést.  
 
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 
75/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub Énekkara működési 

költségeit, 610.000 forintot az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
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 
76/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – Kunsziget Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületét (9184 Kunsziget, József Attila 
utca 2.) 1.191.750 Ft-tal, azaz egymillió-százkilencvenegyezer 
hétszázötven forinttal támogatja a Katasztrófavédelmi 
alapból. 
 
A támogatás az alábbi tevékenységek támogatása: 
 

a) IFA gépjármű fecskendő 

b) tagdíjak, nevezési díjak  

c) ÖTE verseny (résztámogatás) 

d) üzemanyag költség 

e) felszerelések javítása 

f) felszerelések felülvizsgálata 
g) egyéb kiadások (résztámogatás) 
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Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 
 
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 
77/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – Kunsziget Község 
Polgárőrségét (9184 Kunsziget, Ifjúság utca 21.) 1.008.250 Ft-
tal, azaz egymillió-nyolcezer- kétszázötven forinttal támogatja a 
Katasztrófavédelmi alapból. 

 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 

a) Egy iskola- egy polgárőr nap (résztámogatás) 

b) védőfelszerelés 

c) részvétel országos polgárőr napon 

d) casco biztosítás 

e) elem akkumulátor 

f) evezősverseny nevezési díj, részvételi ktg. 

g) irodaszer ktg. 
h) szolgálat ellátásához szükséges benzin ktg. 

(résztámogatás) 

i) szállítási, utazási ktg. 

j) gépjármű fenntartás (résztámogatás) 

k) könyvelési költség 

l) éves közgyűlés költsége 

m) Leader tagdíj 

n) nyugdíjasok meghívása 

o) biztosítás  

p) kocsi beálló (résztámogatás) 

q) utánfutó 
r) kamerák üzemeltetési díja 

 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kunszigeti 
Faluszépítő Egyesületet (Kunsziget, Kossuth tér 9.) 200.000 
Ft-tal, azaz kettőszázezer forinttal támogatja a Faluszépítő 
alapból. 
 
A támogatás az alábbi tevékenységek támogatása: 
 

a) borverseny 
b) szemétszedés, virágosítás, a falu 

közterületeinek gondozása 

c) virág és cserje vásárlás az iskolába 

d) kerékpártárolók  
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 
 
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 
79/2016. (III. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – Kunsziget Község 
Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumát (Kunsziget, Kossuth tér 9.) 
183.000 Ft-tal, azaz egyszáz-nyolcvanháromezer forinttal 
támogatja a Kulturális alapból. 

 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 

a) vetélkedők díjai és reprezentációs ktg. 

b) asztalitenisz verseny díjai és reprezentáció 

c) társasjáték és játékszoftver vásárlása 
d) kézműves foglalkozások egyszeri 

eszközbeszerzése 

e) kézműves foglalkozások (6 alkalom) 
f) Import Impro Egyesület improvizációs 

tréningje (1 alkalom) 
 

Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 
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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 
80/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kunszigeti Polgári 
Hagyományőrző és Kulturális Egyesületet (Kunsziget, 
Kossuth tér 9.) 550.000 Ft-tal, azaz ötszáz-ötvenezer forinttal 
támogatja a Kulturális alapból. 

 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 

a) előadások, élménybeszámolók, filmvetítés 5 
alkalom (résztámogatás) 

b) Jézuskeresés - plébániai vendéglátás 

c) cégbírósági ügyintézés 

d) IV. Kunszigeti Íjásznap (május 1.) 

e) családi Bakonytúra Vinyére (résztámogatás) 

f) üdvözlő szalmabábuk a falu bevezető útjára 
g) hagyományos ételek készítése, népi 

mesterségek és játékok napja a Plébánia 
udvarán 

h) gyalogos zarándoklat a Máriakálnoki Sarlós 
Boldogasszony kegykápolnához - 
visszautazás busszal 

i) színházlátogatás a Nyugdíjas Klubbal közösen 

j) Téti Fúvószenekar koncertje a templomban 
k) Mecséri/Győri úti keresztek gondozása, 

virágok ültetése (résztámogatás) 
l) könyvelési ktg. 

 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 
 
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 
81/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Szigetgyöngye 
Nyugdíjas Klubot (9184 Kunsziget, József Attila utca 2.) 
437.200 Ft-tal, azaz négyszázharminchétezer- kétszáz forinttal 
támogatja a Kulturális alapból. 
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A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 

a) klubtalálkozó: Öttevényi Őszidő Nyugdíjas 
Egyesület  

b) kézműves foglalkozás 

c) előadások 4 alkalommal 

d) mesemondóverseny 

e) színház és múzeumlátogatás 

f) kirándulás 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 
 
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 
82/2016. (III. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – az Élő Zenéért 
Egyesületet (9184 Kunsziget, Győri u. 1/A.) 400.000 Ft-tal, 
azaz négyszázezer forinttal támogatja a Kulturális alapból. 

 
A támogatás az alábbi tevékenységek támogatása: 
 

a) Program1 - V. Rock Cirkusz: hangtechnika 
b) előadók díja (résztámogatás) 
c) reklámköltség 
d) Artisjus díj 
e) Program 2 - Mulatós mulatság: előadók díja 

(résztámogatás) 

f) reklámköltség (résztámogatás) 
g) Artisjus díj 

 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 
 
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 
83/2016. (III. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
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támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kunszigeti Teke 
Egyesületet (9184 Kunsziget, Kossuth tér 9.) 510.000 Ft-tal, 
azaz ötszáztízezer forinttal támogatja a Sportalapból. 

 
A támogatás az alábbi tevékenységek támogatása:  
 

a) nevezési díjak 

b) tagdíjak, nevezési díjak  

c) sportorvosi költségek 

d) pályabérlet 

e) útiköltség (résztámogatás) 

f) adminisztrációs költség 

g) pályakarbantartás 

h) felszerelés, sporteszközök (résztámogatás) 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 
 
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 
84/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kunszigeti 
Szabadidő és Lövészegyletet (Kunsziget, Kossuth tér 9.) 
500.000 Ft-tal, azaz ötszázezer forinttal támogatja a 
Sportalapból. 

 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 

a) Alapszabály módosítás ügyvédi díja 

b) éves könyvelési díj 

c) orvosi alkalmassági díj 
d) fegyverkarbantartás, kiegészítők, lőszerek 

(résztámogatás) 

e) zászlók 

f) sörpadok 

g) rendezvények 

h) oktatótáblák, plakátok, névtábla 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kunszigeti Ifjúsági 
Sportalapítványt (Kunsziget, Fő u. 17.) 220.000 Ft-tal, azaz 
kétszázhúszezer forinttal támogatja a Sportalapból. 

 
A támogatás célja az alábbi tevékenységek támogatása: 
 

a) Tilai Lajos Emléktorna (serlegek, emléklapok) 
b) nyári napközis táborok szervezése általános 

iskolások részére (résztámogatás) 

c) Horváth Gábor: Hadtörténeti előadás 
d) Sportalapítvány könyvelése 

 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 
 
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 
86/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kunsziget 
Sporthorgász Egyesületet (9023 Győr, Ifjúság körút 93.) 
510.000 Ft-tal, azaz ötszáztízezer forinttal támogatja a 
Sportalapból. 

 
A támogatás az alábbi tevékenységek támogatása: 

a) tanyaház biztosítás 

b) horgászvíz bérleti díj 

c) útkarbantartás (résztámogatás) 

d) tanyaház állagvédelme (résztámogatás) 

e) gyermek horgászverseny 

f) felnőtt verseny 

g) harcsafogó verseny 
h) környezetvédelem és tópart karbantartása 

(résztámogatás) 

 Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 
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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 
87/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kunsziget 
Sportegyesületet (9184 Kunsziget, József Attila utca 2.) 
6.060.000 Ft-tal, azaz hatmillió-hatvanezer forinttal támogatja a 
Sportalapból. 

 
A támogatás az alábbi tevékenységek támogatása: 
 

a) adminisztrációs és egyéb számviteli 
szolgáltatások díja 

b) bérleti díj 

c) díjak, kupák 

d) egyéb anyagköltség 

e) egyéb szolgáltatás (résztámogatás) 

f) hatósági, MLSZ díjak 
g) konferencia, szakmai programok 

(résztámogatás) 

h) megbízási díjak járulékokkal  

i) nevezési díjak, igazolások 

j) nyomtatvány, irodaszer 

k) rendezvények költségei  

l) sporteszközök 

m) sportorvosi díjak 
n) személygépkocsi használat ktg. térítése 

(résztámogatás) 

o) személyszállítás (csapatok) 

p) üzemanyag, kenőanyag költségek 

q) bankköltség 

r) teniszedző bér + járulék (10 hó) 
s) tenisz szakosztály egyéb költségek (díjak, 

rendezvények) 

t) nyugdíjasklub támogatása 
 
Megbízza a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5-6. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának és a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervének jóváhagyása 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
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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 a következő 
határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat közbeszerzési szabályzatát 2016. április 1. 
hatállyal a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
89/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés Abda község településrendezési tervének módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos 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 a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Abda 
község településrendezési tervének módosításával (Rp.I.133-
21) kapcsolatban eltérő véleményt nem fogalmaz meg, 
megállapítja, hogy az nem sérti Kunsziget község érdekeit, a 
további eljárásban nem kíván részt venni. Felkéri a 
polgármestert, hogy döntésükről Abda község polgármesterét 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 15. 
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b) Döntés Dunaszeg község településrendezési tervének módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos 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 a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszeg község településrendezési tervének módosításával 
(Msz.16009) kapcsolatban eltérő véleményt nem fogalmaz 
meg, megállapítja, hogy az nem sérti Kunsziget község 
érdekeit, a további eljárásban nem kíván részt venni. Felkéri a 
polgármestert, hogy döntésükről Dunaszeg község 
polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 15. 

 
 
c) Döntés Győrzámoly község településrendezési tervének módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos 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 a 
következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Győrzámoly község településrendezési tervének módosításával 
(Msz.13045) kapcsolatban eltérő véleményt nem fogalmaz 
meg, megállapítja, hogy az nem sérti Kunsziget község 
érdekeit, a további eljárásban nem kíván részt venni. Felkéri a 
polgármestert, hogy döntésükről Győrzámoly község 
polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 15. 

 
 
d) Döntés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vagyonának 

vagyonkezelésbe adásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a vagyonkezeléssel kapcsolatos álláspontokat. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
93/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
járul hozzá a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás vagyonának vagyonkezelésbe 
adásához. Felkéri a polgármestert, hogy a Társulást döntéséről 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 15. 

 
 
e) Döntés a termálterület gondozásáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a testület felhatalmazása alapján 
egyeztetést folytatott a vállalkozóval, azonban a termálterület gondozására vonatkozó havi 
vállalkozói díj esetében a határozatban foglaltaknál magasabb összegben sikerült megállapodni. 
Javasolja a 130.000 forint/hó ajánlat elfogadását, ez továbbra is kevesebb az eredeti ajánlatnál. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
94/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
59/2016. (II. 11.) határozatát módosítja, miszerint Jáger János 
vállalkozónak (9184 Kunsziget, Duna utca 36/B.) a termálterület 
karbantartására, gondozására vonatkozó ajánlatát bruttó 
130.000 Ft/hó összeggel fogadja el. Felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a 
munkálatok költségét az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés a temetői tuják rendezéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. 
 
Tóth Róbert képviselő: Javaslom a temető teljes felújítását, szükségesnek látom a mihamarabbi 
intézkedéseket, akár még saját erőből is. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Temetőre sajnos nem lesz pályázati kiírás tudomásom szerint. 
 
dr. Virág Károly képviselő: A temető kerítésének felújítása a fontos, úgy gondolom. 
 
Farkas Ferencné képviselő: Ezek a tuják formálhatóak? 
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Lendvai Ivánné polgármester: Igen. 
 
Tóth Róbert képviselő: Én inkább kivágnám őket, nem olyan szépek már. 
 
Szalay Győző alpolgármester: A kerítés felújításával, a kapu elkészítésével egyidejűleg egyéb 
örökzöldeket lehet kertész szakember segítségével telepíteni majd. Egyébként sokallom az 
árajánlat összegét. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a tuják helyzetét a temető felújításával egységesen 
kezeljék. 
 
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 
a következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2016. (III. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Jáger János vállalkozó (9184 Kunsziget, Duna utca 36/B.) 
ajánlatát, amely a temetői tuják rendezésére irányul, elutasítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
g) Döntés a templom környéki fák metszéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy kb. 16 darab fa 
van, így 1000 forint darabja a metszésnek, sokallja ezt az árat. 
 
dr. Virág Károly képviselő: A fákat mindenképpen meg kellene metszeni. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Valakinek le kell vágni, nem terebélyesedhet, mert akadályozza a 
biztonságos közlekedést. 
 
dr. Virág Károly képviselő: Csinálja meg a vállalkozó, ő tudja a munkát szakszerűen elvégezni, 
nem olyan nagy összegről van szó. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Idén csinálja meg, jövőre pedig esetleg más megoldást keresünk. 
 
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 
a következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
96/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Jáger János vállalkozónak (9184 Kunsziget, Duna utca 36/B.) a 
templom környéki fák metszésére tett árajánlatot bruttó 16.000 
Ft összeggel elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására, a munkálatok költségét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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h) Döntés a falubusz igényléséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy Horváth Zsolt 
(Kunsziget, Kertes u. 23.) igényelné a kisbuszt. Kerékpáros sportprogram indul a Duna-menti 
kerékpárút teljes szakaszán Németországtól Kunsziget településig, ami összesen 525 km-t jelent. 
A kisbuszt csak kiutazásra használná 8 fő részére. Mivel külföldre is megy a busz, a testületnek 
kell döntenie az igénybevételről. Lényegi kérdés, hogy a tervezett használat megfelel-e a 
szabályzatban foglaltaknak. 
 
Csapó Gábor képviselő: Szerintem mindenképpen jó dolog, ha a kisbusz minél nagyobb 
kihasználtsággal üzemel. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Meg kell vizsgálnia a testületnek a szabályzat módosításának 
szükségességét. 
 
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 
a következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
97/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
falubusz használatát a kérelemben foglaltak szerint Horváth 
Zsolt (9184 Kunsziget, Kertes u. 23.) részére 2016. augusztus 
8-9. napokra engedélyezi. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
i) Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által megküldött szerződés 2016. december 31-ig szól, 
amennyiben az önkormányzat a jövőben nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, akkor ezt a 
későbbiekben tárgyalni szükséges, jelenleg azonban megkezdett évről van szó. 
 
Csapó Gábor képviselő szerint felül kell vizsgálni a megállapodást, mivel a költségekhez képest 
kicsi a hasznosulása, baj esetén úgyis csak a mentők intézkednek érdemben. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Jelenleg 15 főnél van készülék, de csak 1 fő használta. A 
jelzőrendszer lényege inkább abban áll, hogy a készülék megléte megnyugvást jelent az idős vagy 
beteg embereknek. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
98/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győr 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozó megállapodást 2016. 
január 1-től 2016. december 31-ig terjedő hatállyal a melléklet 
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szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására, a munkálatok költségét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 15. 

 
 
j) Döntés a házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos 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 a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
99/2016. (III. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
házi segítségnyújtás módosított szakmai programját a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
k) Döntés a Limes turisztikai fejlesztéséről szóló támogatási szerződésről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
tervezési projekthez a Nemzetgazdasági Minisztérium 1.000.000 forint, míg a Térségi Fejlesztési 
Tanács további 100.000 forint támogatást nyújt, így a 12 érintett településnek 1.300.000 forint 
hozzájárulással kell számolnia, ebből a Kunszigetre eső rész 150.000 forint. Kéri a képviselők 
hozzájárulását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
100/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A 
római birodalom határai – A dunai limes magyarországi 
szakasza” világörökségi várományos helyszínsorozat (annak a 
Felső-Duna menti térsége és tágabb környezete) turisztikai 
jövőképét megalapozó tervezési munka finanszírozásához 
150.000 Ft hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére. Felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. április 15. 
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l) Döntés a Pannónia Kincse Leader Egyesület támogatási szerződéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
Leader egyesület többek között a települési hozzájárulásokból biztosítja működését. Kéri a 
támogatási megállapodás jóváhagyását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
101/2016. (III. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pannónia Kincse Leader Egyesület támogatási szerződését a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és az egyesület 
működéséhez 123.300 forint pénzbeli hozzájárulást biztosít az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
m) Döntés az iskolai körzethatárok kijelölésével kapcsolatban 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Győr- Moson- Sopron Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási 
Osztálya arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére a hatályos jogszabályok értelmében körzethatárokat 
nem tud kijelölni, mivel az iskola nem rendelkezik az EMMI államtitkárságával kötött 
megállapodással. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását az egyeztetések lefolytatására és a 
szükséges megállapodás megkötésére. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
102/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kunszigeti Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
körzethatárának kijelöléséhez szükséges egyeztetést 
kezdeményezzen az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékes 
államtitkárságával és a körzethatár kijelöléséhez szükséges 
megállapodást megkösse, illetve aláírja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
 
n) Döntés az Öttevény – Kunsziget kerékpárút konzorciumi szerződéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Kunsziget község belterületén Öttevény irányában a kerékpárút első 
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üteme megépült. Dr. Bider Zsolt, Öttevény község polgármestere arra kért, hogy Kunsziget Község 
Önkormányzata konzorciumi szerződést és együttműködési megállapodást kössön Öttevény 
Község Önkormányzatával a második ütem pályázati forrásból történő megvalósítása érdekében. 
Fontos ez turisztikai szempontból, baleset megelőzés céljából és a munkahelyek könnyebb 
megközelíthetősége érdekében is. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
103/2016. (III. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Öttevény - Kunsziget kerékpárút megvalósítása érdekében a 
mellékelt tartalmú konzorciumi szerződést elfogadja az alábbi 
indokok alapján: 
A kerékpárút 
- szomszédos településeket köt össze, 
- második ütemként valósul meg, 
- munkahelyek megközelítését szolgálja, 
- turisztikai fontosságú, 
- balesetmentes közlekedést biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
 
o) Döntés a Tündérkert Bölcsőde pályázatának beadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester bemutatja a bölcsőde pályázati anyagát. A projekt összköltsége 
133.270.343 forint. Az építési engedély rendelkezésre áll, a kiviteli tervek szintén elkészültek. 
Sikerült egy szakértőt találni, akinek az ellenjegyzését kötelezően minden dokumentumra rá kellett 
vezetni, a megbízási díja sikeres pályázat esetén 300.000 forint. A pályázati elbírálás több részből 
áll. A támogatási szerződésnél nagyon fontos lenne a szállítói finanszírozás. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
104/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megerősíti korábbi döntését, felhatalmazza a polgármestert a 
Tündérkert Bölcsőde pályázatával (TOP-1.4.1-15-GM1) 
kapcsolatos mindennemű dokumentáció aláírására, egyúttal a 
pályázati anyagok elkészítésével, felülvizsgálatával kapcsolatos 
mindennemű költséget, szakértői díjat az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése terhére biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 
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p) Döntés a Mecséri út üzemeltetési megállapodásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által megküldött 
fenntartási és üzemeltetési megállapodás tartalmát. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: A Vízügyi Igazgatóság levelét semmi megbeszélés nem előzte meg. A 
tartalma alapján az önkormányzat által használt útterület beleesik az árvízvédelmi töltés 
védvonalába, így az álláspontjuk szerint fenntartási és üzemeltetési megállapodás megkötése 
szükséges. A megállapodás megkötése előtt azonban célszerű lenne egyeztetést lefolytatni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
105/2016. (III. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a Kunsziget, 0230/1, a 0216/1 és 
a 0205/5 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében az Észak-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság által megküldött fenntartási és 
üzemeltetési megállapodás tartalmának egyeztetésére és ezt 
követő aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. május 31. 

 
 
q) Döntés a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, energetikai 

felújítása: VP-6-7.4.1.1.-16 kódszámú pályázat 2. célterületéről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22-23. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőket az 
újabb pályázati lehetőségről. Része lenne az iskola külső felújítása, energetikai felújítása, illetve 
bevonásra kerülne a Szent Antal kápolna is. Az iskola esetében a külső hőszigetelés valósulna 
meg kőzetgyapot szigeteléssel. Jelenleg a pályázható összeg egyharmada fordítható energetikai 
felújításra, így a levegő-levegő fűtésrendszer kialakítása még bizonytalan. Az elnyerhető 
támogatás 50.000.000 Ft. A kápolnánál csak kisebb beavatkozás lenne a külső vakolaton, a 
kerítés és a harangláb felújítása része még a projektnek. A tervezés költsége 250.000 Ft + ÁFA 
összeg, erről, valamint a pályázat benyújtásáról kell döntést hoznia a testületnek. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
106/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a VP-6-7.4.1.1.-16 kódszámú, a Településképet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, energetikai 
felújítása megnevezésű pályázat benyújtását a Kunszigeti Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
valamint a Szent Antal kápolna tekintetében. 
A Képviselő-testület a szigorú pályázati határidőkre való 
tekintettel felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos 
beszámolási kötelezettség mellett önállóan döntést hozzon a 
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pályázat pontos tartalmával kapcsolatban. A pályázati kiírásban 
szereplő önrészt, valamint az előkészítés során felmerülő 
költségeket (pályázatírói díj, tervezői és szakági tervezői díj, 
szakértői díj stb.) az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
r) Döntés a Talent-Plan Kft. településrendezési terv átdolgozására érkezett árajánlatáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az ajánlat tartalmát, amely többszöri ártárgyalást követően 
4.500.000 Ft + ÁFA összegű. Elmondja, hogy célszerűtlen a munkával más tervezőirodát 
megbízni, mivel a Talent-Plan Kft. készítette az eddigi településrendezési eszközöket is, tehát ők 
rendelkeznek az átdolgozáshoz szükséges anyagokkal. Elmondja, hogy jegyző úrral folytatott 
egyeztetés alapján még mindig magasnak tartja a megajánlott összeget, ezért szerette volna, ha 
az adósságkonszolidációban nem részesült települések pályázatán támogatják ennek elkészítését, 
azonban támogatás hiányában önerőből kell elvégezni a feladatot, mivel az állami főépítész 
tájékoztatása alapján 2016. év végén zárolják a 10 évnél régebbi rendezési terveket, tehát nem 
lehet majd azokon módosításokat végezni. További ártárgyalást javasol, azonban kéri a testület 
felhatalmazását a megajánlott összegű tervezői szerződés aláírására is, hogy minél előbb 
megnyugtató lépés születhessen az ügyben. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
107/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert Kunsziget község 
településrendezési tervének átdolgozásával, új 
településrendezési koncepció, valamint új településrendezési 
eszközök elfogadásának tervezői és lebonyolítói feladataival 
kapcsolatos további egyeztetése, ártárgyalások lefolytatására. 
Egyúttal a Talent-Plan Kft. (9023 Győr, Richter J. u. 11.; 
képviseli: Németh Gyula vezető településtervező) ajánlatát a 
melléklet szerinti tartalommal és legfeljebb 4.500.000 Ft + ÁFA 
tervezési díjjal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a 
tervezési szerződés aláírására, a tervezői díjat, valamint az 
elektronikus formátumú hivatalos alaptérkép beszerzésének 
költségét az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. május 31. 

 
 
s) Döntés a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester megkéri a jegyzőt, hogy ismertesse ezt a napirendi pontot. 
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dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy még mindig a 2015. év őszén elkezdődött társulási 
megállapodás módosításának sokszori változtatása és annak hiánypótlásai vannak folyamatban. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
108/2016. (III. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja a Dunaszegi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Társulás társulási megállapodásának 
módosítását. Felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a 
szolgáltatói és a törzskönyvi nyilvántartásban történő módosítás 
bejegyeztetése során teljes jogkörrel eljárjon és ezen hatósági 
eljárások során szükségessé váló módosításokat további 
képviselő-testületi döntés nélkül megtegye, a társulási tanács 
és a képviselő-testületek által elfogadott egységes szerkezetű 
okiraton a hatósági és szakmai szervezeti állásfoglalások 
szerinti módosításokat az előírások szerint átvezesse. 
 
Felelős: Babos Attila elnök 
Határidő: hiánypótlási határidőben 

 
 
t) Döntés a Tündérvár Óvodába történő beiratkozás időpontjáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az óvodavezetőt, hogy tegye meg javaslatát. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető kéri a képviselő-testület jóváhagyását, hogy az óvodai beíratás 
időpontja 2016. április 25-26. legyen. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
109/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérvár Óvodába történő beiratkozás időpontját 2016. április 
25-26. időpontban határozza meg. Felkéri az intézményvezetőt, 
hogy intézkedjék az érintett lakossági kör megfelelő időben 
történő tájékoztatásáról. 
 
Felelős: Farkas Ferencné óvodavezető 

 Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
u) Döntés a Húsleves és Petrezsirom Fesztivál szervezési feladatairól 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy döntést szükséges hozni arról, hogy 
a fesztivál során végzendő vendéglátó tevékenységre vonatkozóan pályázat kerüljön-e kiírásra 



24/25 

vagy az azt eddig is ellátó vállalkozó végezze el továbbra is a feladatot. A vállalkozó a tavalyi 
összeget kívánja idén is megfizetni az önkormányzat részére, annyival vállalna többet, hogy 
felállítana egy VIP sátrat a fellépők és az önkormányzat vendégei részére. 
 
Tóth Róbert képviselő: a VIP sátor nem jó ötlet, mert a fellépők szeretnének átöltözni is, így a 
sportöltözőnek továbbra is használatban kell maradnia. Javaslom önkéntesek bevonását, 
találhatnánk 3-4 fiatalt, akik kiszolgálnák a fellépőket, vendégeket. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Most leginkább a vendéglátó vállalkozó személye felől kellene 
dönteni. 
 
Tóth Róbert képviselő: Az a meglátásom, hogy a pályáztatáshoz kissé késő van már, a pályázat 
kiírását már ősszel meg kellett volna tenni. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: A lehetőség erre is adott volt. 
 
dr. Virág Károly képviselő: Amennyiben pályázat kerülne kiírásra, lehet, hogy találnánk olyan 
embert, aki nagyobb összeget ajánlana, viszont kétséges a gyakorlata. Az lenne a javaslatom, 
hogy idén még végezze a vendéglátást az eddigi vállalkozó, de jövőre pályáztassunk. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Kezdeményezem, hogy egy szervező bizottságot hívjunk össze, 
mert még sok a teendő a fesztivállal kapcsolatban. A testület pedig fontolja meg, hogy elfogadja-e 
a tavalyi összeget! 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: Azt gondolom, hogy az eddigi tapasztalatok alapján kellenek 
meghatározott területfelelősök, konkrét időbeosztással. A vállalkozó által fizetendő összeget, 
összehasonlítva más fesztiválokkal és figyelembe véve a várható létszámot és bevételt, nagyon 
kevésnek gondolom. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Virág Károly képviselő javaslatával egyetértésben javaslom, hogy 
az idei év tekintetében is emeljünk a vállalkozó által ajánlott összegen. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
110/2016. (III. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. május 21-én megrendezésre kerülő Húsleves és 
Petrezsirom Fesztivál területén a vendéglátó tevékenység 
végzésének és megszervezésének lehetőségét az eddigi évek 
színvonalas ellátására való tekintettel a Hajczi Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. (9184 Kunsziget, Ifjúság u. 23.; képviseli: 
Hajczinger Ferenc) részére biztosítja. Felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás részleteinek kidolgozására, a 
szükséges egyeztetések lefolytatására és a megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. május 21. 
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