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KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. 
TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 

__________________________________________________________________________ 
 

Sz.: III/1-11/2016. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. május 24-én (kedd) 18:00 órai kezdettel, 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívott vendégek: 
Szabó Zsuzsanna családsegítő, Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
Puxbaum Katalin ügyvezető, Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Szalai Béláné vezető, Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 
Tóthné Szalai Veronika vezető, Manóvár Családi Napközi 
Gyurkovits Péterné könyvtáros, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
Helyes Péter közbeszerzési szakértő, Óbester Gazdasági Tanácsadó Bt. 
Bábics Norbert vezető, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
Horváth Rajmund munkatárs, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
Antalné Sárkány Tímea igazgatási előadó 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 5 fő 
jelen van, így határozatképes. Banga Richárd és dr. Virág Károly képviselők hivatalos 
elfoglaltságuk miatt később érkeznek a testületi ülésre. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay 
Győző alpolgármestert és Farkas Ferencné képviselőt. 
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására, 1. napirendi 
pontként kéri tárgyalni a meghívó szerinti 2. napirendi pontot, 2. napirendi pontként a meghívó 
szerinti 6. napirendi pontot, 3. napirendi pontként a meghívó szerinti 9. napirendi pontot, 4. 
napirendi pontként a meghívó szerinti 7. napirendi pontot, 5. napirendi pontként a meghívó szerinti 
3. napirendi pontot, 6. napirendi pontként a meghívó szerinti 4. napirendi pontot, 7. napirendi 
pontként a meghívó szerinti 5. napirendi pontot, 9. napirendi pontként a meghívó szerinti 1. 
napirendi pontot. 
A Döntést igénylő ügyek közé kéri felvenni a „Döntés Győrladamér község településrendezési 
tervének módosításáról”, „Döntés a Kunsziget, Hunyadi u. 22. szám előtti árok betonlapozásáról”, 
„Döntés a szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról”, „Döntés a Kunszigeti Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének felújításáról a TOP-
3.2.1-15 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázat keretében”, „Döntés az 
IKSZT nagytermének kiállító térré alakításához szükséges felszerelés biztosításáról”, „Döntés 
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térfigyelő kamerarendszer beszerzéséről”, „Döntés a Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési 
szerződésének módosításáról” és „Kunsziget termálfalu területén található ingatlanokkal 
kapcsolatos tájékoztatás” napirendeket. 
 
A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, tekintettel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározottakra. 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
149/2016. (V. 24.) határozata 

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

 
Napirendi pontok: 

 
1. Átfogó értékelés Kunsziget Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, valamint 

gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 
2. Községgazdálkodási telephely létesítése 
3. 2016/2017-es tanév előkészítése, tanulói és gyermeklétszámok alakulása 
4. Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi beszámolójának 

elfogadása 
5. A Kunszigeti Ifjúsági Fórum tevékenységének elemzése 
6. Az ifjúság helyzete Kunszigeten 
7. Közművelődés és kultúra helyzete Kunszigeten 
8. Mosoni-Duna turisztikai célú fejlesztése, rendelkezésre álló infrastruktúra 

működtetése 
9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
10. Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés Győrladamér község településrendezési tervének módosításáról 
b) Döntés a Kunsziget, Hunyadi u. 22. szám előtti árok betonlapozásáról 
c) Döntés a szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról 
d) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola épületének felújításáról a TOP-3.2.1-15 önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése című pályázat keretében 

e) Döntés az IKSZT nagytermének kiállító térré alakításához szükséges felszerelés 
biztosításáról 

f) Döntés térfigyelő kamerarendszer beszerzéséről 
g) Döntés a Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési szerződésének módosításáról 
h) Kunsziget termálfalu területén található ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás 

 
Zárt ülés 

 
Lendvai Ivánné polgármester megállapítja, hogy a 10. h) napirendi pontként tárgyalni kívánt 
„Kunsziget termálfalu területén található ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás” az önkormányzat 
vagyonával való rendelkezésének tárgykörét érinti, így javasolja zárt ülés tartását. 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
150/2016. (V. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában 
meghatározottakra figyelemmel zárt ülést tart a 10. h) napirendi 
pont tekintetében. 

 
 
Banga Richárd képviselő 18:06 órakor megérkezett a testületi ülésre, a képviselők száma 6 főre 
módosult. 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. mellékletét képezi.) 
 
Átfogó értékelés Kunsziget Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, valamint 
gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Szabó Zsuzsanna családsegítőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Szabó Zsuzsanna családsegítő ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Szeretném a beszámolót kiegészíteni azzal, hogy a vasárnap történt 
gyermek rosszullét és az azt megelőzően történtekkel évek óta foglalkozik a gyermekjóléti 
szolgálat, ma erről egy esetmegbeszélést is tartottunk. A kapcsolattartás folyamatos, végleges 
megoldást különböző családi problémák miatt a gyermekjóléti szolgálat igyekezete ellenére sem 
találtunk. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a gyermekjóléti szolgálat és önkormányzatunk 
fokozottan figyel az érintett családra. 
 
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 
151/2016. (V. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás család- és 
gyermekjóléti szolgálata 2015. évi munkájáról szóló beszámolót 
a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Szabó Zsuzsanna családsegítő 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a települési önkormányzat és az állam fenntartói 
feladatainak ellátására vonatkozóan a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
minden év május 31-ig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell 
készíteni, melyet a Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére meg kell küldeni. 
A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet. Az 
értékelés nem azonos a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője által készített 
beszámolóval. 
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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 
152/2016. (V. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-5. mellékletét képezi.) 
 
Községgazdálkodási telephely létesítése 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Tisztelt Képviselő-testület! A tervezővel 
egyeztetve arra a megállapodásra jutottunk, hogy meghagyjuk az eredeti nagyságát az épületnek 
a szociális helyiségeket illetően, hiszen ez a 18 m2 nem jelent nagyfokú költségkülönbséget. 
Javaslom a testületnek, hogy a korábbi megbeszélések alapján ne csökkentse a szociális 
helyiségek méretét, egyúttal javaslom a községgazdálkodási telephely megépítését. 
A telephely létesítéséhez a korábbi terv átdolgozása szükséges, melyet Dimény Gábor mérnök úr 
készít el. Javaslom az árajánlat elfogadását. Az átdolgozásra kerülő, végleges tervdokumentáció 
elkészítése 100.000 Ft tárgyi adómentes összeg. 
 
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 
153/2016. (V. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Kunsziget, községgazdálkodási telephely építése” tárgyában 
az engedélyezési tervdokumentáció átdolgozásával, 
elkészítésével Dimény Gábor okl. építészmérnök, urbanisztikai 
és műemlékvédelmi szakmérnököt (9025 Győr, Bálint M. u. 71.) 
bízza meg a beadott árajánlata alapján 100.000 Ft tárgyi 
adómentes összeg ellenében, melyet az önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséből biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Dr. Virág Károly képviselő 18:21 órakor megérkezett a testületi ülésre, a képviselők száma 7 főre 
módosult. 
 
A testületi ülésre 18:21 órakor megérkezett Helyes Péter közbeszerzési szakértő. 
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Lendvai Ivánné polgármester köszönti Helyes Péter közbeszerzési szakértőt és ismerteti a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására beadott árajánlatot. Kéri a testület hozzászólásait, kérdéseit, 
ezek hiányában hozzájárulását. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
154/2016. (V. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Kunsziget, községgazdálkodási telephely építése” tárgyban 
megbízza Helyes Péter közbeszerzési szakértőt (Óbester 
Gazdasági Tanácsadó Bt.; 9024 Győr, Pátzay Pál u. 15.) a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatban felmerülő 
munkák elvégzésével, szakértői tevékenység ellátásával, 
amelynek bruttó 381.000 Ft költségét az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Helyes Péter közbeszerzési szakértőt, hogy ismertesse a 
közbeszerzési eljárás menetét és az azzal kapcsolatban szükséges döntéseket. 
 
Helyes Péter közbeszerzési szakértő: Az új törvény rendkívül szigorúan fogalmaz a becsült 
értékkel kapcsolatban. A becsült érték meghatározásának a módszerén nem változtat, indikatív 
árajánlatokat lehet készíttetni, viszont arra nagyon figyel a jogalkotó, hogy mindent dokumentálni 
kell, tehát az ajánlatok bontását megelőzően írásban rögzíteni kell a becsült értéket, különben 
magas összegű ajánlatok esetében sem lehet majd érvénytelenné nyilvánítani a közbeszerzést. 
 
Lendvai Ivánné: Szeretném még hozzáfűzni, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása nem kötött 
az építési engedély meglétéhez, gyakorlatilag a szükséges döntéseket követően azonnal indítható. 
Mire a közbeszerzési eljárás befejeződik, addigra remélhetőleg meglesz az építési engedély is. 
 
A témával 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 
155/2016. (V. 24.) határozata 

 
1. Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a „Kunsziget, községgazdálkodási telephely építése” 
tárgyban a közbeszerzési eljárást megindítja. Az eljárás 
fajtája: nyílt eljárás, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben 
irányadó, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő 
alkalmazásával. 

 
2. Az ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági szereplők 

részére kerüljön megküldésre: 
- R-Meander Kft. (Rebenek Árpád ügyvezető; 9184 

Kunsziget, Fő u. 45; +3670/387-0621) 
- BCS-Szer Kft. (Bári Csaba ügyvezető; 9154 

Mosonszentmiklós, József A. u. 78/A.; 
bcsszer@gmail.com; +3670/236-9195) 
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- Alpha Therm Kft (Tóth Gedeon ügyvezető; 9175 
Dunaszentpál, Magyar u. 8.; tged@freemail.hu; 
+3620/272-1344) 

- Energiagépész Kft. (Jagadics József ügyvezető; 9153 
Öttevény, Fő u. 53.; energiagepesz@gmail.com; 
+3630/268-6433) 

 
A határidő egyezik az eljárás megindításának határidejével. 
 
3. Az eljárás során a Bírálóbizottságban való részvételre az 

alábbi személyeket kéri fel:  
-  Helyes Péter közbeszerzési szakértőt – Óbester Bt. 

– az előírt közbeszerzési szakértelem biztosítására 
- Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadót – 

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Kunszigeti 
Kirendeltsége – a pénzügyi szakértelem biztosítására 

- Matus János ügyvezetőt – Baukomplex Építőipari 
Tervező és Fejlesztő Bt. – a beszerzés tárgya szerinti 
szakértelem biztosítására. 

 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Helyes Péter közbeszerzési szakértő 18:38 órakor távozott a testületi ülésről. 

 
Tóthné Szalai Veronika és Puxbaum Katalin 18:38 órakor megérkezett a testületi ülésre. 
 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6-8. mellékletét képezi.) 
 
2016/2017-es tanév előkészítése, tanulói és gyermeklétszámok alakulása 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Tóthné Szalai Veronikát, a Manóvár Családi Napközi 
vezetőjét, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Tóthné Szalai Veronika ismerteti az írásos előterjesztést, valamint elmondja, hogy a beíratott 
gyermekek száma 11, a családi napközi engedélyezett létszáma viszont 7. Úgy lehetne megoldani 
a gyermekek felvételét, hogy az óvoda átvesz 3 éves kor alatti gyermekeket, amennyiben 
szobatiszták, hogy tehermentesítsék a családi napközit. Ha az óvoda nem tud segíteni ebben, 
akkor nem tudják a napközis ellátást biztosítani a gyerekek egy részének. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
156/2016. (V. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Manóvár Családi Napközi beszámolóját a gyermeklétszám 
alakulásáról a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Tóthné Szalai Veronika családi napközi vezető 
Határidő: azonnal 
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Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Ferencné óvodavezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető ismerteti az előterjesztést, valamint elmondja, hogy ebben a 
nevelési évben megbontják a kiscsoportot. Szeptembertől 16 fő lesz a kiscsoport létszáma és 16 
fő lesz a nagycsoport létszáma is. A harmadik csoportba szintén 16 gyermek jár majd, amelyből 6 
fő kiscsoportos korú, 10 fő középsős korú gyermek. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy szeptembertől így összesen 48 gyermek lesz az 
óvodában, ami nagyon kevés. Szeretné, ha ez a létszám emelkedne. Továbbra is megoldási 
javaslatokat vár erre a helyzetre. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető elmondja, hogy több környező településről is járnak ide gyerekek. 
 
Lendvai Ivánné polgármester alapvető követelményként fogalmazza meg az óvoda 
népszerűsítését és a gyermeklétszám növelését. 
 
A témával 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 
157/2016. (V. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérvár Óvoda beszámolóját a gyermeklétszám alakulásáról 
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Farkas Ferencné óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Farkas Liza Erzsébet igazgató 
asszony nem tudott jelen lenni a képviselő-testületi ülésen, ezért felkéri Puxbaum Katalin 
ügyvezetőt a fenntartó részéről, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
158/2016. (V. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
beszámolóját a gyermeklétszám alakulásáról a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Puxbaum Katalin ügyvezető 
 Farkas Liza Erzsébet igazgató 
Határidő: azonnal 

 
 
Tóthné Szalai Veronika családi napközi vezető 19:03 órakor távozott a testületi ülésről. 
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4.) napirendi pont 

 
Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Puxbaum Katalint, a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft 
ügyvezetőjét az előterjesztés ismertetésére. 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
159/2016. (V. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Puxbaum Katalin ügyvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető 19:20 órakor távozott a testületi ülésről. 
 
19:20 órakor Gyurkovits Péterné könyvtáros, Szalai Béláné, a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 
vezetője, Bábics Norbert IKSZT vezető és Horváth Rajmund IKSZT munkatárs megérkeztek a 
testületi ülésre. 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
A Kunszigeti Ifjúsági Fórum tevékenységének elemzése 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Bábics Norbertet, az IKSZT vezetőjét, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Bábics Norbert ismerteti az írásos előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
160/2016. (V. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Ifjúsági Fórum 2015. évi munkájáról szóló 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Bábics Norbert IKSZT vezető 
Határidő: azonnal 

 



9/17 

6.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Az ifjúság helyzete Kunszigeten 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Bábics Norbertet, az IKSZT vezetőjét, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Bábics Norbert: Nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalokat minél több közösségi programba be 
tudjuk vonni. Fontos, hogy a közösséghez tartozónak érezzék magukat. Legnagyobb problémának 
azt érzem, hogy a korosztályok tagjait egyre nehezebb megszólítani, közösségi programokban 
való részvételük általában alacsony. Akikre néha lehet számítani, az a középiskolás korosztály, 
ebből is a 16-19 éves korosztály tagjai. A 12-15 éves korosztály megszólítása a legnehezebb 
feladatunk, ennek pedig sok oka lehet. Megoldás talán az lehet, ha már általános iskolában minél 
több közösségi programra ösztönözzük őket. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Kitérhetnénk akár a sporttevékenységekre is. Ott is látok 
lehetőséget a közösségi élet fellendítésére. Fontosnak tartom a fiatalok megszólítását. 
 
Gyurkovits Péterné: A 14-18 éves korosztályból már nem nagyon akarnak részt venni 
programokon. 
 
Bábics Norbert: Vannak időszakok, amikor működik az, hogy programokon részt vegyenek, akár a 
megszervezésében is segítsenek, de ebbe sajnos nem tudunk rendszert vinni. 
 
Szalai Béláné: Lehetne filmbemutatókat szervezni, sokan szeretik a táncot is. Kínálat kell, hogy 
bevonhatóak legyenek a fiatalok. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: A problémát valószínűleg elsősorban az jelenti, hogy a célcsoport több 
ingert igényel, azaz nem elégítik ki azok a programok, amiket kínálnak nekik. 
 
Lendvai Ivánné polgármester: Az a javaslatom, hogy továbbra is kutassuk a lehetőségeket, 
amikkel a fiatalok érdeklődését fel lehet hívni a programokban való részvételre. 
 
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 
161/2016. (V. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kunszigeti ifjúság helyzetéről szóló beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Bábics Norbert IKSZT vezető 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12-14. mellékletét képezi.) 
 
Közművelődés és kultúra helyzete Kunszigeten 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Gyurkovits Péterné könyvtárost, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
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Gyurkovits Péterné: A fiatalok között nagyon leszűkült az olvasó réteg. Sajnos igaz ez a különböző 
rendezvények látogatottságára is. Jelenleg 96 regisztrált olvasónk van. Úgy látom, hogy elegendő 
a heti kétszer egy óra nyitva tartás. 
 
Szalay Győző alpolgármester: Az IKSZT épületében az internet elérésen kellene javítani, mivel az 
néha használhatatlan. 
 
Bábics Norbert: Jelerősítőket lehetne felszerelni. 
 
Dr. Virág Károly képviselő: Az internet elérés javítását javaslom én is. A fiatalok tudnának wifi-t 
használni az udvaron is. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: Javasolnám esetleg, hogy a könyvtár szerezzen be kölcsönzésre e-
book olvasókat, hátha így kelendőbbek lennének az olvasnivalók. 
 
Gyurkovits Péterné: Ez a megoldás azért nem jó, mert azt sem használnák a fiatalok, hiszen szinte 
mindenkinek van már tabletje. 
 
Tóth Róbert képviselő: Viszont valamit mégiscsak a technológián kellene korszerűsíteni, hiszen a 
mai világban már mindenki a mobiltelefonját használja. Ha akár az udvaron, akár a könyvtárban 
elérhető a fiatalok számára a wifi és tudnának akár interneten keresztül olvasni, információt 
gyűjteni, az mégis sokkal hasznosabb, mintha az IKSZT helyett csavarognának. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző: Olyan tanítási és nevelési módszereket kell alkalmazni, ami a fiatalok 
által igényelt felgyorsult információáramláshoz igazodik. 
 
 
A témával 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 
162/2016. (V. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
községi könyvtár helyzetére vonatkozó beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy az Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér internet elérésének átalakítását végeztesse el, 
amelynek költségét az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Gyurkovits Péterné könyvtáros 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Szalai Béláné nyugdíjas klub vezetőt, hogy ismertesse a 
beszámolóját. 
 
Szalai Béláné ismerteti az írásos beszámoló tartalmát. 
 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
163/2016. (V. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub közművelődés és kultúra 
helyzetéről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Szalai Béláné nyugdíjas klub vezető 
Határidő: azonnal 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális 
Egyesület beszámolóját, mivel Tilai Péter, az egyesület elnöke egyéb elfoglaltsága miatt nem tud 
részt venni a testületi ülésen. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
164/2016. (V. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 
közművelődés és kultúra helyzetéről szóló beszámolóját a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Tilai Péter elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
Gyurkovits Péterné könyvtáros, Szalai Béláné nyugdíjas klub vezető, Bábics Norbert IKSZT vezető 
és Horváth Rajmund IKSZT munkatárs 20:11 órakor távoztak a testületi ülésről. 

 
 
8.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Mosoni-Duna turisztikai célú fejlesztése, rendelkezésre álló infrastruktúra működtetése 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Felkéri a képviselő-testületet a 
javaslatok megtételére. 
 
dr. Virág Károly képviselő: A meglévő kerékpárokat ki kellene használni, azokat szervizelni és 
kölcsönözni kellene. Javasolja egy kerékpáros túraútvonal kialakítását Győr és a Szigetköz között, 
de Kunszigeten és a Bolgányi hídon keresztül. Ehhez először az utat kell megfelelően kialakítani, 
továbbá fejlesztés is szükséges, frissítőpontokat kell létrehozni. 
 
Csapó Gábor képviselő: A leendő falufenntartó kft-nek kellene kiadni üzemeltetésre a Mosoni-
Duna-part létesítményeit, kapcsolódva a falu turisztikai értékeihez, ezért több ok is sürgeti a 
létrehozását. 
 
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 
165/2016. (V. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Mosoni-Duna turisztikai fejlesztésének az 
előterjesztésben vázolt tartalmát. Felkéri a polgármestert a 
falufenntartási feladat ellátására létrehozni tervezett gazdasági 
társaság alapításának újbóli napirendre tűzésére, a 
kerékpárutak minőségi fejlesztésének, a töltés aszfaltozása elvi 
lehetőségének és a kerékpáros turizmus fellendítése, 
infrastrukturális fejlesztése lehetőségeinek vizsgálatára. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2017. évi költségvetési koncepció előterjesztéséig 

 
 
9.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16-17. 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 írásos előterjesztés tartalmát, egyúttal kiemeli, hogy a 
Jáki Sándor Teodóz Egyesület vezetése arról tájékoztatta, hogy a törvényszék nem jegyezte be az 
egyesületet, így baráti körként fog a továbbiakban működni, nem jogi személyként, hogy a tagság 
fenntartható legyen. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
166/2016. (V. 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 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
167/2016. (V. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és a 
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2016. 05. 05. – 2016. 05. 24. közötti időszakban felmerült 
kiadások fedezésére 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint 
összegű TPBFJ értékesítéséhez hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés Győrladamér község településrendezési tervének módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi.) 
 
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 
168/2016. (V. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Győrladamér község településrendezési tervének 
módosításával 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 Győrladamér község 
polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a Kunsziget, Hunyadi u. 22. szám előtti árok betonlapozásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
169/2016. (V. 24.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget, Hunyadi u. 22. szám előtti árok betonlapozását a 
helyes vízelvezetés érdekében támogatja, a munkálatokat az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére és vállalkozói díj megfizetésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 
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c) Döntés a szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
170/2016. (V. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kunsziget Község Önkormányzata szociális alapszolgáltatások 
– szociális étkeztetés szakmai programját a mellékelt 
tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szolgáltatás bejegyeztetése során teljes jogkörrel eljárjon és 
ezen hatósági eljárás során szükségessé váló további 
módosításokat újabb képviselő-testületi döntés nélkül 
megtegye, a képviselő-testület által elfogadott okiraton a 
hatósági és szakmai szervezeti állásfoglalások szerinti 
módosításokat az előírások szerint átvezesse. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

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

épületének felújításáról a TOP-3.2.1-15 önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése című pályázat keretében 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Megerősíti, hogy a „TOP- 3.2.1-15 
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében lehetőség van az 
önkormányzat tulajdonában lévő Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, 9184 Kunsziget, Petőfi tér 12. szám alatt található épület felújítására. 
 
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 
171/2016. (V. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonában lévő Kunsziget, Petőfi tér 12. szám alatti 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola épületének felújítására a „TOP-3.2.1-15 
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
pályázat keretében támogatási kérelmet nyújt be. A pályázat 
előkészítése során felmerülő költségeket az önkormányzat 
2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 
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e) Döntés az IKSZT nagytermének kiállító térré alakításához szükséges felszerelés 
biztosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az árajánlatot. Elmondja, hogy a kiállító térre a hamarosan 
Kunszigeten is látható, dr. Timaffy László születésének 100. évfordulója alkalmából 
megrendezésre kerülő emlékkiállítás érdekében van szükség. 
 
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 
172/2016. (V. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (9184 Kunsziget, 
Kossuth tér 9.) nagytermében mennyezetre szerelhető 
képakasztó síneket helyeztet el. A szerelést a PicArtShow Kft. 
(9184 Kunsziget, Zöldmező u. 5., képviseli: Horváth Attila) végzi 
el, a felhasználásra kerülő anyagokat a Képkeretező Mester Bt. 
(1085 Budapest, József krt. 69.) szállítja az általuk adott bruttó 
212.700 Ft összegű árajánlatban foglaltak szerint, amely 
összeget, valamint a szerelés költségét a képviselő-testület az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megvalósításhoz 
szükséges szerződések aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. június 8. 

 
 
f) Döntés térfigyelő kamerarendszer beszerzéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a településen üzemelő közterületi kamerarendszer 
bővítését tartja szükségesnek a nagyobb köz- és vagyonbiztonság érdekében, ehhez kéri a 
testület jóváhagyását. 
 
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 
173/2016. (V. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közterületi kamerarendszer bővítésére vonatkozó, a PATENT 
Biztonságtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9024 
Győr, Mécs L. u. 7.) által adott árajánlatot a mellékelt 
tartalommal elfogadja, annak költségét az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése terhére biztosítja, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. július 31. 

 
 



16/17 

g) Döntés a Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési szerződésének módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
174/2016. (V. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4.) közműszolgáltatóval fennálló 
vagyonkezelési szerződésének módosítását a mellékelt 
tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Kunsziget termálfalu területén található ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás 

 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja a nyilvános ülést követően. 
 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy az önkormányzatot 
érintő programok és feladatok miatt a képviselő-testület munkatervétől eltérően a 2016. június 30-
ra tervezett rendes képviselő-testületi ülés 2016. június 20-án kerüljön megtartásra. 
 
 
A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 
fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
175/2016. (V. 24.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi munkatervét módosítja és a 2016. június 30. 
időpontra tervezett rendes képviselő-testületi ülését 2016. 
június 20-án tartja meg. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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