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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/1-15/2016. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. július 28-án (csütörtök) 18:00 órai kezdettel, 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 
Farkas Liza Erzsébet igazgató, Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Puxbaum Katalin ügyvezető, Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Tóthné Szalai Veronika családi napközi vezető, Manóvár Családi Napközi 
Dimény Gábor okl. építészmérnök, tervező 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 6 fő 
jelen van, így határozatképes. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Virág Károly és Tóth Róbert 
képviselőket. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Szalay Győző alpolgármester munkahelyi 
elfoglaltsága miatt később érkezik a testületi ülésre. 
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint kéri törölni a 
Döntést igénylő ügyek közül a „Döntés települési kamerarendszer bővítéséről”, valamint a 
„Kunsziget termálfalu területén található ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás” napirendeket. A 
Döntést igénylő ügyek közé kéri felvenni a „Döntés a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének megbízásáról”, „Döntés a sportcsarnok sportpadlóburkolatának felújításáról”, 
„Döntés a temető felújítására vonatkozó építészeti előtervről”, „Döntés civil szervezetek pályázati 
elszámolásáról”, „Döntés Duna World televízió csatornán való reklámlehetőségről”, „Döntés 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (kultúrház) udvari díszvilágításáról”, „Döntés az Országos 
Kismotorfecskendő-szerelési Bajnokság kunszigeti fordulójának védnökségéről”, „Döntés Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről” napirendeket. A Döntést igénylő 
ügyek között elsőként kéri tárgyalni a „Döntés a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének megbízásáról”, másodikként kéri tárgyalni a „Döntés a temető felújítására 
vonatkozó építészeti előtervről” napirendet. 
 
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 
199/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2016. július 28-i rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
2. Manóvár Családi Napközi beszámolója, munkatervének értékelése 
3. Tündérvár Óvoda beszámolója, munkatervének értékelése 
4. Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

beszámolója, munkatervének értékelése 
5. A 2016/2017-es tanév megkezdésének tárgyi és személyi feltételrendszere 
6. Döntés a kunszigeti iskolások iskolakezdési és tankönyvvásárlásának támogatásáról 
7. Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 
8. Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról 
b) Döntés a temető felújítására vonatkozó építészeti előtervről 
c) Döntés a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
d) Döntés a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 
e) Döntés az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresésére a 

dohánytermék kiskereskedelmi jogosultsággal kapcsolatban 
f) Döntés Dunasziget Község Önkormányzata által megvásárlásra felajánlott Pannon-

Víz dematerializált törzsrészvényekkel kapcsolatban 
g) Döntés Kunsziget községben történő letelepedési támogatásról 
h) Döntés a sportcsarnok sportpadlóburkolatának felújításáról 
i) Döntés civil szervezetek pályázati elszámolásáról 
j) Döntés Duna World televízió csatornán való reklámlehetőségről 
k) Döntés Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (kultúrház) udvari díszvilágításáról 
l) Döntés az Országos Kismotorfecskendő-szerelési Bajnokság kunszigeti fordulójának 

védnökségéről 
m) Döntés Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent Farkas Liza Erzsébet 
igazgatót, Puxbaum Katalin ügyvezetőt és Tóthné Szalai Veronika családi napközi vezetőt. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
 
1.) napirendi pont 

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

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az 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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
200/2016. (VII. 28.) határozata 

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

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
201/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és a 
2016. 06. 20. – 2016. 07. 28. közötti időszakban felmerült 
kiadások fedezésére 28.500.000 Ft, azaz huszonnyolcmillió-
ötszázezer forint összegű TPBFJ értékesítéséhez, továbbá 
7.000.000 Ft, azaz hétmillió forint összegű TPBFJ vásárlásához 
hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Manóvár Családi Napközi beszámolója, munkatervének értékelése 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Tóthné Szalai Veronika családi napközi vezetőt a beszámoló 
megtartására. 
 
Tóthné Szalai Veronika családi napközi vezető ismerteti az írásos beszámoló tartalmát. 
 
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 
202/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Manóvár Családi Napközi 2015/2016. nevelési évre vonatkozó 
beszámolóját és a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó 
munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Tóthné Szalai Veronika családi napközi vezető 
Határidő: azonnal 
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3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Tündérvár Óvoda beszámolója, munkatervének értékelése 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Ferencné óvodavezetőt a beszámoló megtartására. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető ismerteti az írásos beszámoló tartalmát. 
 
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 
203/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérvár Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó 
beszámolóját és a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó 
munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Farkas Ferencné óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója, 
munkatervének értékelése 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Liza Erzsébet igazgatót a beszámoló megtartására. 
 
Farkas Liza Erzsébet igazgató ismerteti az írásos beszámoló tartalmát. 
 
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 
204/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó beszámolóját 
és a 2016/2017. tanévre vonatkozó munkatervét a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Farkas Liza Erzsébet igazgató 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Szalay Győző alpolgármester 19:07 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, ezáltal a 
képviselő-testület létszáma 7 főre emelkedett. 
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5.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
A 2016/2017-es tanév megkezdésének tárgyi és személyi feltételrendszere 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az intézményvezetőket, hogy terjesszék elő a tanévkezdéssel 
kapcsolatos igényeiket, kéréseiket. 
 
Tóthné Szalai Veronika családi napközi vezető elmondja, hogy egy új játéktároló helyiségre lenne 
szükségük. 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja, hogy várják meg a bölcsőde pályázat eredményét, hiszen 
ha lehetőség nyílik új bölcsőde építésére, az megoldja a játékok, babák tárolásának a kérdését is, 
felesleges az átmeneti időszakban erre a célra plusz pénzt elkölteni. 
 
Lendvai Ivánné polgármester egyetért alpolgármester úr álláspontjával és javasolja a kérés 
megvitatásának elnapolását és ideiglenesen más raktározási lehetőséget javasol. 
 
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 
205/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Manóvár Családi Napközi játéktárolójának kialakítására 
vonatkozó döntésének meghozatalát határozatlan időre 
elhalasztja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Tóthné Szalai Veronika családi napközi vezető 
Határidő: azonnal 

 
 
Tóthné Szalai Veronika családi napközi vezető beszámol a családi napközit érintő várható 
változásokról és a bölcsődévé alakulás jogszabályi hátteréről. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a beszámolót, egyúttal tájékoztatja a képviselőket, hogy 
a döntést igénylő ügyek között még foglalkozik a témával a testület. 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az óvodavezetőt, hogy adjon tájékoztatást a testület részére a 
személyi és tárgyi feltételekkel kapcsolatban. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető elmondja, hogy a korábban már tárgyalt árnyékolók tekintetében 
kért árajánlatot, azonban a vállalkozó a rögzítéssel kapcsolatban problémát látott, így még nincs 
meg a pontos végső összeg. 
Elmondja továbbá, hogy az egyik óvónő áthelyezéssel az abdai óvodában folytatja nevelő 
munkáját, így meg kellett hirdetni egy álláshelyet. Sajnos nem lát sok esélyt arra, hogy találjanak 
óvónőt, ezért javasolja pedagógiai asszisztens foglalkoztatását, hogy átmenetileg se álljon be 
munkaerőhiány. 
 
Lendvai Ivánné polgármester álláspontja szerint elsődleges az óvodapedagógus álláshely 
betöltése és a nevelő munka színvonalának fenntartása, fejlesztése, ezért nem tudja támogatni, 
hogy óvónő helyett pedagógiai asszisztens lássa el a feladatot. Haladéktalanul kéri az 
óvodavezetőt a pályázat közzétételére. 
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Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Liza Erzsébet iskolaigazgatót és a fenntartó 
képviseletében jelen lévő Puxbaum Katalin ügyvezetőt, hogy adjon tájékoztatást a testület részére 
a személyi és tárgyi feltételekkel kapcsolatban. 
 
Farkas Liza Erzsébet igazgató tájékoztatja a képviselőket a tanév megkezdéséhez szükségessé 
váló fenntartási, javítási munkálatokról és egyéb beruházásokról. Elmondja, hogy javításra szorul 
az iskola kerítése, fel kell újítani a padlót, szén-monoxid érzékelőket kell elhelyezni, új székeket 
kell beszerezni, asztalosmunkákat és villamosipari munkákat kell elvégeztetni, sporteszközöket 
kell beszerezni. Ezek nagy részére vonatkozóan az árajánlatok rendelkezésre állnak. Fontos lenne 
még az iskola udvarának felújítása is, ami azonban jelentős mértékű beruházás, ugyanakkor az 
udvar rendezettsége is fontos az iskola imázsának alakításához. 
 
Szalay Győző alpolgármester úgy látja, hogy az iskola kerítésére vonatkozó árajánlat helyett 
újabbat kell bekérni, fontos lenne, hogy ne kelljen rövid időn belül ismét javítani. Ugyanígy további 
ajánlat beszerzését tartja szükségesnek az udvar felújítása tekintetében is. A padlófelújítás 
tekintetében érdemes lenne megfontolni a burkolatváltás lehetőségét, ehhez szintén új ajánlat 
szükséges, természetesen a balesetveszélyes részek javítását addig is el kell végezni. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület adjon számára felhatalmazást a 
további árajánlatok beszerzésére, az egyeztetések lefolytatására, továbbá állapítson meg 3 millió 
forint keretösszeget, amiből meg lehet kezdeni a szükséges felújításokat, beavatkozásokat, 
eszközbeszerzéseket. 
 
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 
206/2016. (VII. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (9184 Kunsziget, Petőfi tér 12.; képviseli: 
Farkas Liza Erzsébet igazgató) 2016/2017. tanévének 
megkezdéséhez szükséges munkálatok tekintetében az iskola 
udvarának felújítására, a kerítés felújítására és az első emeleti 
folyosó, valamint három terem padlózatának felújítására 
vonatkozóan felkéri a polgármestert további árajánlatok 
beszerzésére. Felhatalmazza egyúttal a polgármestert, hogy az 
árajánlatok beszerzését és az egyeztetések lefolytatását 
követően – az udvar felújításának kivételével – a fentebb 
felsorolt munkálatokra, valamint a szén-monoxid érzékelők 
elhelyezésére, új székek beszerzésére, a szükséges asztalos- 
és villamosipari munkálatok elvégeztetésre, továbbá 
sporteszközök beszerzésére vonatkozóan a szerződéseket 
megkösse, a munkálatokat elvégeztesse, az eszközöket 
beszerezze, amelyre vonatkozóan a képviselő-testület 
legfeljebb 3.000.000 Ft összeget biztosít az önkormányzat 
2016. évi költségvetése terhére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Farkas Liza Erzsébet igazgató 
 Puxbaum Katalin ügyvezető 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
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6.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7-8. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a kunszigeti iskolások iskolakezdési és tankönyvvásárlásának támogatásáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Kéri a képviselőket, hogy elsőként 
határozzák meg a támogatásban részesülők körét és a támogatás mértékét. 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja, hogy csak a kunszigeti lakóhellyel rendelkezők 
kaphassanak támogatást. 
 
Tóth Róbert képviselő javasolja, hogy az általános iskolás korú tanulók közül az önkormányzat 
csak a kunszigeti általános iskolába járókat részesítse támogatásban. 
 
Csapó Gábor képviselő egyetért a felvetésekkel, ugyanakkor fontosnak tartja a középfokú 
oktatásban és a felsőoktatásban részt vevő tanulók, illetve hallgatók támogatását is. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző kéri a képviselő-testületet, hogy pontosan határozza meg a 
támogatottak körét, mivel a kisgimnáziumok miatt az előző évben is adódtak értelmezési 
problémák. 
 
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 
207/2016. (VII. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kunszigeti lakóhelyű tanulókat, illetve hallgatókat az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére az alábbiakban 
meghatározott összegű, egyszeri beiskolázási támogatásban 
részesíti: 
 
a) Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói, akik bejelentett kunszigeti lakóhellyel 
rendelkeznek: 

5.000 Ft/fő 

b) 9-12. évfolyamos, középfokú, nappali rendszerű oktatásban 
részt vevő tanulók, akik bejelentett kunszigeti lakóhellyel 
rendelkeznek: 

5.000 Ft/fő 

c) felsőoktatási intézmény nappali rendszerű képzésében részt 
vevő hallgatók, akik bejelentett kunszigeti lakóhellyel 
rendelkeznek: 

5.000.-Ft/fő 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
érintetteket értesítse, illetve a jegyzőt, hogy az önkormányzat 
házipénztárából a kifizetést megszervezze. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
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Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Liza Erzsébetet és Puxbaum Katalint, hogy az angol 
tankönyvekkel kapcsolatos támogatási igényüket terjesszék elő, egyúttal kérdezi, hogy mi a 
helyzet a tartós tankönyvekkel, miért kell ismét angolkönyvet vásárolni. 
 
Farkas Liza Erzsébet igazgató tájékoztatást ad arról, hogy a nemzeti alaptanterv szerint választják 
a könyveket, sajnos azonban az új előírásokra tekintettel új könyvekre van szükség. 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető ismerteti a könyvvásárlás költségvonzatát. 
 
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 
208/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola összes tanulójának angol tankönyvcsomagját 
(tankönyv, munkafüzet, szószedet, CD) az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése terhére megvásárolja, majd a tanulóknak 
tartós használatba adja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
 
7.) napirendi pont 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az intézményvezetőket, hogy számoljanak be a 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tapasztalataikról. 
 
Farkas Liza Erzsébet igazgató elmondja, hogy javult a helyzet, a kéréseiket meg tudják beszélni a 
konyhán, ugyanakkor még mindig gondok vannak az ételek változatosságával. Az ételek 
összeállításánál nem feltétlenül veszik figyelembe az igényeket és a lehetőségeket, volt például, 
hogy az iskolában kivit kaptak a gyerekek gyümölcsként, csak éppen nem tudták mivel 
meghámozni. 
 
Tóthné Szalai Veronika családi napközi vezető elmondja, hogy a minőségi kifogásokat igyekszik a 
konyha személyzetével rendezni. A változatosság valóban hiányzik és több olyan ételre lenne 
szükség, amit köztudottan szeretnek a gyerekek. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
209/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés helyzetéről szóló tájékoztatókat elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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Farkas Liza Erzsébet és Tóthné Szalai Veronika 19:49 órakor távoztak a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
8.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Puxbaum Katalin ügyvezetőt, hogy vázolja a jelenlegi 
helyzetet. 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető tájékoztatást ad arról, hogy ügyvezetői jogviszonya 2016. július 15-én 
lejárt, ezért a tulajdonosoknak, így Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének is 
döntenie kell az ügyvezető személyéről. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy Puxbaum Katalint további öt évre bízza meg a 
képviselő-testület az ügyvezetői teendők ellátásával. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
210/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kunszigeti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén Puxbaum Katalint 
(9184 Kunsziget, Petőfi tér 6.; szül.: Győr, 1961. 03. 22.; an.: 
Tilinger Mária) a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9184 
Kunsziget, József A. u. 2.) ügyvezetőjének – az ügyvezetői 
pozíció betöltése feltételeinek változatlan fennállása mellett – öt 
éves időtartamra megbízza. A Képviselő-testület az ügyvezető 
által 2016. július 16-tól ismételt megválasztásáig hozott 
döntéseket tudomásul veszi és elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Puxbaum Katalin ügyvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
Puxbaum Katalin 19:58 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
Dimény Gábor 19:59 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre. 

 
 
b) Döntés a temető felújítására vonatkozó építészeti előtervről 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Dimény Gábor tervezőt, hogy ismertesse a kunszigeti temető 
felújításával kapcsolatos elképzeléseket. 
 
Dimény Gábor tervező bemutatja az előterveket. 
 
A Képviselő-testület megtekinti a tervanyagot és egyes részletkérdésekben változtatásokat 
javasol. 
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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 
211/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget, Fő utca, 82 helyrajzi számú köztemető felújítására 
vonatkozó építészeti előtervet – módosítási javaslatainak 
figyelembevételével – elfogadja és felkéri Dimény Gábor okl. 
építészmérnök tervezőt (9025 Győr, Bálint M. u. 71.) a végleges 
tervek kidolgozására. A tervdokumentáció elkészítésének 
költségét az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére 
biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Dimény Gábor 20:37 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
c) Döntés a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző 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 
212/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja által, GYB-04/896-1/2016. számon, 2016. 
május 31-én tett törvényességi felhívásban foglaltakat. Felkéri a 
jegyzőt, hogy a képviselő-testület álláspontjáról 
kormánymegbízott urat határidőben tájékoztassa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. augusztus 8. 

 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló 
5/2016. (VIII. 2.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
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d) Döntés a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint jogszabályi változások 
miatt 2016. december 31-ig történhet a kisgyermekek gondozása családi napköziben. 2017. január 
1-től családi bölcsődeként végezheti a társulás a gyermekek napközbeni ellátását. A társulási 
megállapodást és a szakmai dokumentumokat szükséges módosítani, illetve néhány apróbb 
változtatás szükséges intézményen belül. 
 
A napirendi ponttal 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 
213/2016. (VII. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 
tekintetében a gyermekek napközbeni ellátásának 
megváltozásával, a feladatellátáshoz szükséges szervezeti 
keret átalakulásával kapcsolatos tájékoztatást elfogadja. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Társulás által 
működtetett Manóvár Családi Napközi 2017. január 1-től családi 
bölcsődeként lássa el feladatát, továbbá egyetért azzal, hogy a 
feladatellátás átalakulásával kapcsolatos minden személyi 
kérdésben a Társulás elnöke teljes jogkörrel, munkáltatói 
minőségben eljárjon. 
A Képviselő-testület a mellékelt tartalommal elfogadja a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás társulási megállapodásának 
2017. január 1. időponttól hatályos 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: Lendvai Ivánné polgármester, a Társulás elnöke 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
e) Döntés az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresésére a 

dohánytermék kiskereskedelmi jogosultsággal kapcsolatban 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az ND Nonprofit Zrt. levelének tartalmát és javasolja, hogy 
a képviselő-testület ne egy adott vállalkozót válasszon ki az ismert jelentkezők közül, hanem adja 
meg az összes vállalkozó, illetve vállalkozás elérhetőségét az ND Zrt. részére, akik dohánytermék 
kiskereskedelemmel kívánnak foglalkozni a településen. 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
214/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresésére 
megvizsgálta a település dohánytermék-kiskereskedelmi 
ellátottságát. A Képviselő-testület nem kívánja a dohánytermék-
kiskereskedelemmel foglalkozni kívánó vállalkozásokat 
szubjektív szempontok alapján megkülönböztetni, ezért a 
vállalkozó személyére javaslatot nem tesz. A dohánytermék-
kiskereskedelmi tevékenység és a lakosság ellátottságának 
biztosítása érdekében ugyanakkor felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zrt. döntéshozót az önkormányzathoz megkeresést 
benyújtó lehetséges vállalkozásokról tájékoztassa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 5. 

 
 
f) Döntés Dunasziget Község Önkormányzata által megvásárlásra felajánlott Pannon-Víz 

dematerializált törzsrészvényekkel kapcsolatban 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket az előterjesztés tartalmáról. Nem 
javasolja a részvények megvásárlását. 
 
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 
215/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
kívánja megvásárolni a Dunasziget Község Önkormányzata 
által kínált 1.282 db, egyenként 10.000 Ft névértékű Pannon-
Víz Zrt. dematerializált törzsrészvényt. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
g) Döntés Kunsziget községben történő letelepedési támogatásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. 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 
216/2016. (VII. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget Községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete és az önkormányzat 
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2016. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete alapján lakáscélú önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Fincziczki Ádám 
9184 Kunsziget, Győri út 1/A. szám alatti lakost. 

 
A vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 700.000 Ft. 
Megbízza a polgármestert, hogy a lakáscélú önkormányzati 
támogatásról szóló támogatási megállapodást a támogatottal 
megkösse, és a kifizetésről intézkedjen. 
A határozat indokolását és a jogorvoslat lehetőségéről szóló 
tájékoztatást mellőzte a testület, tekintve, hogy a kérelemnek 
minden tekintetben helyt adott. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
 
h) Döntés a sportcsarnok sportpadlóburkolatának felújításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az árajánlat tartalmát. 
 
Szalay Győző alpolgármester szerint a sportcsarnok padlója nem olyan rossz állapotú, hogy 
indokolttá tenné a felújítást. 
 
Tóth Róbert képviselő egyetért a hozzászólással. 
 
Lendvai Ivánné polgármester a hozzászólások fényében javasolja a beruházás elhalasztását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
217/2016. (VII. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kunszigeti sportcsarnok sportpadlóburkolatának felújítására 
vonatkozó döntésének meghozatalát határozatlan időre 
elhalasztja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
i) Döntés civil szervezetek pályázati elszámolásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja az elszámolások elfogadását. 
 
 
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 
218/2016. (VII. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum pénzügyi 
elszámolását a 2015. évi önkormányzati támogatás 
maradványának felhasználásáról elfogadja, azonban a 2016. 
június 30-ig fel nem használt 227.028 Ft maradványösszeg 
további felhasználását nem engedélyezi. Tekintettel arra, hogy 
a támogatás maradványösszege nem került átutalásra, ezért 
visszafizetésről nem kell intézkedni. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
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 
219/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub 2015. évi önkormányzati 
támogatásának a 2016. június 30-ig fel nem használt 6.427 Ft 
maradványösszege további felhasználását nem engedélyezi. 
Tekintettel arra, hogy a támogatás maradványösszege nem 
került átutalásra, ezért visszafizetésről nem kell intézkedni. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
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 
220/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Faluszépítő Egyesület pénzügyi elszámolását a 
2015. évi önkormányzati támogatás maradványának 
felhasználásáról elfogadja, a 2016. június 30-ig fel nem 
használt 94 Ft maradványösszeg visszafizetésétől eltekint. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
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 
221/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Polgárőr Egyesület pénzügyi elszámolását a 2015. 



15/17 

évi önkormányzati támogatás maradványának felhasználásáról 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
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 
222/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete pénzügyi 
elszámolását a 2015. évi önkormányzati támogatás 
maradványának felhasználásáról elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
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 
223/2016. (VII. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Teke Egyesület pénzügyi elszámolását a 2015. évi 
önkormányzati támogatás maradványának felhasználásáról 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
j) Döntés Duna World televízió csatornán való reklámlehetőségről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az ajánlat tartalmát. Nem javasolja annak elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
224/2016. (VII. 28.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
kíván élni a Cinemax Media Kft. által felkínált lehetőséggel a 
Duna World televízió csatornán való reklámlehetőségről. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntésükről az 
ajánlattevőt értesítse. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 15. 
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k) Döntés Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (kultúrház) udvari díszvilágításáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy szükségessé vált a kultúrház udvari 
díszvilágításának újragondolása, mivel a jelenlegi lámpatestek sérültek és nem is javíthatók 
gazdaságosan, mivel minőségük nem váltotta be a reményeket. Egyelőre csak előzetes 
árkalkulációk születtek a felújítás nagyságrendjével kapcsolatban, ezért arra kér a testülettől 
felhatalmazást, hogy kiválassza az új lámpatesteket és gondoskodjon azok elhelyezéséről, 
legfeljebb nettó 400 ezer forint értékben. 
 
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 
225/2016. (VII. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy döntést hozzon az 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (9184 Kunsziget, 
Kossuth tér 9.) udvari díszvilágításával kapcsolatban, amelynek 
során meghatározza az új lámpatestek típusát és a kivitelezőt. 
A Képviselő-testület az új díszvilágítás kialakítására az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére legfeljebb nettó 
400.000 Ft összeget biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2016. október 31. 

 
 
l) Döntés az Országos Kismotorfecskendő-szerelési Bajnokság kunszigeti fordulójának 

védnökségéről 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a településnek lehetősége nyílt 
arra, hogy Országos Kismotorfecskendő-szerelési Bajnokság egyik fordulóját Kunszigeten 
rendezzék meg. Kéri a testület felhatalmazását, hogy az önkormányzat láthassa el a védnöki 
feladatokat. 
 
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 
226/2016. (VII. 28.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
képviseletében az Országos Kismotorfecskendő-szerelési 
Bajnokság kunszigeti fordulója során a védnöki feladatokat 
ellássa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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