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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/1-26/2016. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. december 15-én (csütörtök) 16:30 órai kezdettel, 

a kunszigeti kultúrházban (Kunsziget, Kossuth tér 9.) megtartott rendes, nyilvános üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: 
Lendvai Ivánné polgármester 
Banga Richárd képviselő 
Csapó Gábor képviselő 
Farkas Ferencné képviselő 
dr. Virág Károly képviselő 
 
Igazoltan távol maradt:  

Szalay Győző alpolgármester 
Tóth Róbert képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: - 

 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 4 fő 
jelen van, így határozatképes. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Szalay Győző 
alpolgármester és Tóth Róbert képviselő hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a 
képviselő-testületi ülésen valamint Farkas Ferencné képviselő jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága 
miatt késni fog a képviselő-testületi ülésről. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Virág Károly és 
Csapó Gábor képviselőket. 
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a 2. napirendi 
pontot a rendőrség kérésére 2017. január 29-én tárgyalja a képviselő-testület, a „Döntést igénylő 
ügyek” közé kéri felvenni a „Döntés Kunsziget Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról”, „Döntés Kunsziget, köztemető felújítása, ravatalozó építése, illetve 
felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása építési beruházáshoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárásban történő közreműködésről”, ”Döntés a Kunsziget, köztemető felújítása, 
ravatalozó építése, illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása tárgyban 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról”, „Döntés Kunsziget, községgazdálkodási telep építése I. 
tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosításáról”, „Döntés Szent László Határőr 
Hagyományőrző Egyesület támogatásáról”, „Döntés takarítógép vásárlásról, részösszegének 
biztosításáról” napirendeket. 

 
A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, tekintettel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározottakra. 
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A napirendi javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 4 
fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
314/2016. (XII. 15.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2016. december 15-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.) A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása 

3.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés Kunsziget Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének 
módosításáról 

b) Döntés „Kunsziget, köztemető felújítása, ravatalozó építése, illetve felújítása, 
temetőközlekedési utak építése, felújítása” építési beruházáshoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárásban történő közreműködésről 

c) Döntés a „Kunsziget, köztemető felújítása, ravatalozó építése, illetve felújítása, 
temetőközlekedési utak építése, felújítása” tárgyban közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról 

d) Döntés „Kunsziget, községgazdálkodási telep építése I.” tárgyban kötött vállalkozási 
szerződés módosításáról 

e) Döntés Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület támogatásáról 

f) Döntés takarítógép vásárlásról, részösszegének biztosításáról napirendeket. 
 
 

Zárt ülés 

 
 
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 4 fő, 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
315/2016. (XII. 15.) 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 

 
 
Farkas Ferencné képviselő 17:02 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, ezzel a 
képviselő-testület létszáma 5 főre emelkedett. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
316/2016. (XII. 15.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2016.11.24. -
2016.12.15. közötti időszakban felmerült kiadások fedezésére 
10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint TBFJ értékesítéshez, 
valamint 6.000.000 Ft, azaz hatmillió forint TBFJ vásárlásához 
hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
317/2016. (XII. 15.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. évi munkatervét a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
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3.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 

a) Döntés Kunsziget Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének 
módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
318/2016. (XII. 15.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi közbeszerzési tervének módosítását a mellékelt 
tartalom szerint elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés „Kunsziget, köztemető felújítása, ravatalozó építése, illetve felújítása, 

temetőközlekedési utak építése, felújítása” építési beruházáshoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárásban történő közreműködésről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
319/2016. (XII. 15.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Óbester Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság 
(9024 Győr, Pátzay Pál utca 15.) a „Kunsziget, köztemető 
felújítása, ravatalozó építése, illetve felújítása, 
temetőközlekedési utak építése, felújítása” építési 
beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban történő 
közreműködésre adott árajánlatát bruttó 381.000 Ft összegben, 
amelyet az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére 
biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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c) Döntés a „Kunsziget, köztemető felújítása, ravatalozó építése, illetve felújítása, 
temetőközlekedési utak építése, felújítása” tárgyban közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
320/2016. (XII. 15.) határozata 

 
1. Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Kunsziget, köztemető felújítása, ravatalozó építése, illetve 
felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása” 
tárgyban a közbeszerzési eljárást megindítja. 
Az eljárás fajtája: nyílt eljárás, a nyílt eljárás nemzeti 
eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban 
foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával. 
A közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezete: az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése. 

 
2. Az eljárásban az ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági 

szereplőknek kerüljön megküldésre: 

-R-MEANDER BAU Kft. 
9184 Kunsziget, Fő út 45. 

-BAU-TEK Építőipari és Szolgáltató Kft. 
9011 Győr, Váci M. u. 112. 

-ALPHATHERM Kft. 
9175 Dunaszentpál, Magyar utca 8. 

-ENERGIAGÉPÉSZ Kft. 
9153 Öttevény, Fő u. 53. 

 
3. Az eljárásban a Bírálóbizottságban való részvételre az alábbi 

személyeket kéri fel: 
- dr. Szigethy Balázst – Kunsziget község jegyzője – jogi 
szakértelem biztosítására, 
- Helyes Pétert – ÓBESTER Bt. – az előírt közbeszerzési 
szakértelem biztosítására, 
- Szabóné Süle Zitát – Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal Kunszigeti Kirendeltsége – a pénzügyi szakértelem 
biztosítására, 
- Matus Jánost – BAUKOMPLEX Építőipari Tervező és 
Fejlesztő Kkt. – a beszerzés tárgya szerinti szakértelem 
biztosítására. 

 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 1. és 2. pont tekintetében 2016. december 31. 

 3. pont tekintetében 2016. december 20. 
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d) Döntés „Kunsziget, községgazdálkodási telep építése I.” tárgyban kötött vállalkozási 
szerződés módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
321/2016. (XII. 15.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a Kunsziget, Fő út 24. szám alatti, 125/2 helyrajzi 
számú ingatlanra tervezett községgazdálkodási telep 
tekintetében lefolytatott „Kunsziget községgazdálkodási telep 
építése I.” megnevezésű közbeszerzési eljárást követően az 
Energiagépész Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 
előterjesztés szerinti (munka elvégzésének határideje) 
módosításával és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
e) Döntés Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület támogatásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
322/2016. (XII. 15.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
75.000 Ft összeggel támogatja a Szent László Határőr 
Hagyományőrző Egyesületet (9022 Győr, Pálffy u. 6.; adószám: 
18986855-1-08; számlaszám: 58600324-11158664), amely 
összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés takarítógép vásárlásról, részösszegének biztosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
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