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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/1-3/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. január 26-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:  

Domicser József főtörzszászlós, Győri Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztály 
Bézi Lajos törzsőrmester, körzeti megbízott 
Németh Csaba, a Kunszigeti Polgárőr Egyesület elnöke 
Tóthné Szalai Veronika, a Manóvár Családi Bölcsőde vezetője 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 
 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 6 fő 
jelen van, így határozatképes. Dr. Virág Károly képviselő pár perces késését előzetesen jelezte. 
Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Csapó Gábor és Banga Richárd képviselőket. 
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalási sorrendjének megváltoztatására, 
valamint a „Döntést igénylő ügyek” közé kéri felvenni a „Telefonhasználati Szabályzat 
jóváhagyása”, „Döntés Kunsziget község településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról”, 
„Döntés a „Légy jó mindhalálig” Közhasznú Alapítvány által szervezett kunszigeti előadás 
támogatásáról”, „Döntés letelepedési támogatásról”, „Döntés kivitelezőről a „Kunsziget, köztemető 
felújítása, ravatalozó építése, illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása” 
tárgyában” „Döntés a Duna utca - Gátőrház (064 hrsz.) és a József Attila utca - Duna utca (063 
hrsz.) külterületi utak felújításáról” napirendeket. 

 
A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, tekintettel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjaiban 
meghatározottakra. 
 
A napirendi 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 
14/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2017. január 26-i rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésének 
napirendjét és a polgármester a napirendek sorrendjének 
megváltoztatására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint 
elfogadja: 

 
Napirendi pontok: 

 
1.) A közrend, közbiztonság helyzete 

2.) Manóvár Családi Bölcsőde működése, munkaterve 

3.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

5.) Tündérvár Óvoda innovatív működtetése, munkaterve 

6.) A Tündérvár Óvoda és a Manóvár Családi Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyása 

7.) A 2017-2018. nevelési évre tervezett óvodai beíratás időpontjának jóváhagyása 

8.) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 

9.) Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 

10.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges forrás megteremtésére irányuló 
pályázaton való részvételről 

b) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

c) Döntés Kunsziget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 

d) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

e) Döntés napelempark (napelemes kiserőmű) megvalósításának lehetőségéről 

f) Döntés Kunsziget délnyugati részén lévő ingatlanokról 

g) Telefonhasználati Szabályzat jóváhagyása 

h) Döntés a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a 
településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 

i) Döntés Kunsziget község településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról 

j) Döntés a „Légy jó mindhalálig” Közhasznú Alapítvány által szervezett kunszigeti 
előadás támogatásáról 

k) Döntés letelepedési támogatásról 

l) Döntés kivitelezőről a „Kunsziget, köztemető felújítása, ravatalozó építése, illetve 
felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása” tárgyában 

m)  Döntés a Duna utca - Gátőrház (064 hrsz.) és a József Attila utca - Duna utca (063 
hrsz.) külterületi utak felújításáról 

Zárt ülés 
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Lendvai Ivánné polgármester megállapítja, hogy a 10. napirend f) pontjaként tárgyalni kívánt 
„Döntés Kunsziget délnyugati részén lévő ingatlanokról” elnevezésű napirend az önkormányzat 
vagyonával való rendelkezésének tárgykörét érinti, így javasolja zárt ülés tartását. 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2017. (I. 26.) 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. napirend f) 
pontja tekintetében. 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. mellékletét képezi.) 
 
A közrend, közbiztonság helyzete 

 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti az első napirendi pont keretében megjelent vendégeket: 
Domicser József főtörzszászlóst, Bézi Lajos törzsőrmestert és Németh Csaba elnököt, egyúttal 
felkéri Bézi Lajos körzeti megbízottat, hogy az első napirendi ponthoz tartozó előterjesztést 
ismertesse. 
 
Bézi Lajos körzeti megbízott ismerteti a beszámolóját. 
 
 
Dr. Virág Károly képviselő 18:11 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, ezzel a 
Képviselő-testület létszáma 7 főre emelkedett. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a beszámolót és felkéri Németh Csabát, a Kunszigeti 
Polgárőr Egyesület elnökét beszámolójának ismertetésére. 
 
Németh Csaba elnök megtartja beszámolóját. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a beszámolót, és megkéri a jelenlévőket, hogy 
hozzászólásaikat, javaslataikat a közrend, közbiztonság témájával kapcsolatosan tegyék meg. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja az illegális szemétlerakások kapcsán, hogy megbeszélést 
hívott össze február 7-re. Meghívót küldött ki kormánymegbízott úrnak, járási hivatalvezető 
asszonynak, rendőrkapitány úrnak, a hulladékgazdálkodási társulás elnökének, a szolgáltató 
ügyvezetőjének, a polgármestereknek, a polgárőr parancsnokoknak. Szeretne ezen a 
megbeszélésen a külterületi szemétlerakás ellen hatékony, közös megoldást találni. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy szerinte megoldás lehetne az illegális szemétlerakás 
visszaszorítására, ha térfigyelő kamerák kerülnének kihelyezésre és ezt több helyen táblák is 
jeleznék. 
 
Németh Csaba elnök egyetért a polgármester által javasoltakkal. 
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Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban nem csökkent a Bolgányi hídra 
kamionnal felhajtók száma. 2017 január 20-án az önkormányzat feljelentést is tett egy kamionos 
ellen, tekintettel arra, hogy a híd előtt meg akart fordulni és a szalagkorlátot megrongálta, több mint 
100.000 Ft a becsült kár. Szeretné kérni a megjelenteket, hogy még fokozottabban figyeljék ezen 
út forgalmát. 
 
dr. Virág Károly képviselő jelzi, hogy a STOP tábla és a templom közötti útszakasz minősége 
nagyon rossz. Tele van kátyúval az út széle, a harmincas táblát senki nem tartja be és a STOP 
táblára sem ügyelnek a sofőrök. Nagyon nagy sebeséggel haladnak ott az autók, ami nagyon 
veszélyes. 
 
Domicser József főtörzszászlós elmondja, hogy két megoldást tud a problémára javasolni. Az 
egyik, ha több közlekedési ellenőrzést szerveznek a településre, a másik lehetőség, ha a körzeti 
megbízottak fokozottabban figyelik ezen útszakaszt és a rendszeresen szabályt szegőket 
szankcionálják. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy első körben fokozottan hívják fel a nem megfelelően 
közlekedők figyelmét a körzeti megbízottak a szabályok betartására. 
Kéri a képviselőket, hogy először a rendőrség, majd a polgárőrség beszámolójáról szavazzanak. 
 
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 
16/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közrend, közbiztonság helyzetével kapcsolatos rendőrségi 
beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület a Győri 
Rendőrkapitányság munkatársainak megköszöni Kunsziget 
közbiztonságáért végzett tevékenységét. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Bézi Lajos körzeti megbízott 
Határidő: azonnal 

 
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 
17/2017. (I. 26.) határozata 

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

 Németh Csaba elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
Az 1. napirendi pont meghívottjai, Domicser József főtörzszászlós, Bézi Lajos törzsőrmester és 
Németh Csaba elnök 18:49 órakor távoztak a képviselő-testületi ülésről. 
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2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Manóvár Családi Bölcsőde működése, munkaterve 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Tóthné Szalai Veronikát, a Manóvár Családi Bölcsőde 
vezetőjét beszámolója megtartására. 
 
Tóthné Szalai Veronika megtartja beszámolóját. Javasolja továbbá, hogy a 0-3 éves korosztály 
számára is biztosítson az önkormányzat játékos színházi előadásokat meghívott előadók útján, 
mely az érintett korosztály pozitív személyiségformálását is elősegítené. Kéri, hogy a képviselő-
testület támogassa ezen előadásokat, amelyek együttes összege bruttó 200.000 Ft. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a családi bölcsőde vezetőjének munkáját, valamint 
érdeklődik, hogy a beszámolóban említett 3 kisgyermeken kívül, akik még ebben az évben kezdik 
a bölcsödét, vannak-e további olyan érdeklődők, akiket esetleg a helyhiány miatt csak később tud 
fogadni. Kérdezi, hogy mekkora az érdeklődés a szülők körében. 
 
Tóthné Szalai Veronika elmondja, hogy akik már szóltak és tudjuk, hogy jönni akarnak és már csak 
a következő nevelési évben tudjuk fogadni őket, ők összesen öten vannak. Ezen a létszámon felül 
is vannak még a faluban kicsi gyermekek, akik esetében a szülők még nem nyilatkoztak, hogy 
igénylik-e esetleg a bölcsődei ellátást. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja a képviselő-testület részére, hogy a költségvetésébe építse 
be a bölcsőde részére a vezető által javasolt színházi előadások megvalósításának költségét. 
 
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 
18/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Manóvár Családi Bölcsőde működéséről szóló beszámolót és 
munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal 
biztosítja 2017 évi költségvetéséből az aprók színháza 
megvalósításához szükséges bruttó 200.000 Ft összeget. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Tóthné Szalai Veronika bölcsőde vezető 
Határidő: azonnal 

 
 
A 2. napirendi pont meghívottja, Tóthné Szalai Veronika, a Manóvár Családi Bölcsöde vezetője 
19:13 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a Bizottságnak a mai napon 17:00 órakor megtartott ülésén hozott döntését a 
költségvetéssel kapcsolatosan. 
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Tóth Róbert képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a 
Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2017. évi költségvetését és további tárgyalásra javasolja azt. 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadót, hogy az 
előterjesztésben foglaltakat ismertesse. 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni a költségvetés ismertetését és kéri a képviselő-
testületet, hogy hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg. 
 
Tóth Róbert képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke javasolja, hogy a 
pénzügyi bizottság a képviselő-testületi tagokkal kibővített ülésen tárgyalja újra a költségvetést, 
tekintettel a szolidaritási hozzájárulás bevezetésére. 
 
Szalay Győző alpolgármester támogatja a javaslatot. 
 
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 
19/2017. (I. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetés-tervezetét az I. fordulóban 
megtárgyalta és átdolgozásra visszaküldi a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságnak. 
A Képviselő-testület egyúttal felkéri a jegyzőt a költségvetési 
rendelettervezet elkészítésére és a polgármestert annak 
jogszabályi határidőben a képviselő-testület elé történő 
terjesztésre. 
 
Felelős: Tóth Róbert bizottsági elnök 
 Lendvai Ivánné polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. február 15. 

 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 19:32 órakor távozott a képviselő-testületi 
ülésről. 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5-6. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
 
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 
20/2017. (I. 26.) 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 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2017. (I. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2016.12.15. 
– 2017.01.26. közötti időszakban felmerült kiadások fedezésére 
3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint TBFJ értékesítéshez, 
valamint a befolyt iparűzési adó feltöltés összegéből 
19.000.000 Ft, azaz tizenkilencmillió forint TBFJ vásárlásához 
hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Tündérvár Óvoda innovatív működtetése, munkaterve 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Ferencné óvodavezetőt beszámolója megtartására. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető megtartja beszámolóját. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni az óvoda vezetőjének munkáját. Elmondja, hogy állandó 
problémának látja – ahogy a korábbi évben is – az óvoda 60 fő alatti átlaglétszámát. Fontos erre 
odafigyelni, hiszen az állami támogatás ez alapján jár. A munkaterv véleménye szerint nem 
pontos, nem nevelési évre szól, de mivel ez szakmai kérdés, így javasolja, hogy más alkalommal 
térjenek vissza rá. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérvár Óvoda innovatív működtetéséről szóló beszámolót 
és a munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Farkas Ferencné óvodavezető 

 Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8-9. mellékletét képezi.) 
 
A Tündérvár Óvoda és a Manóvár Családi Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyása 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti, hogy az óvoda és a bölcsőde nyári leállásának tervezett 
időpontja 2017. augusztus 14-25. közötti időszak. 
 
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 
23/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Manóvár Családi Bölcsőde és a Tündérvár Óvoda 
2017. augusztus 14-25-ig tartó nyári zárva tartásához. Felkéri a 
bölcsődevezetőt és az óvodavezetőt, hogy intézkedjen a szülők 
jogszabályi határidőben történő tájékoztatásáról. 
 
Felelős: Tóthné Szalai Veronika bölcsődevezető 
 Farkas Ferencné óvodavezető 
 Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
A 2017-2018. nevelési évre tervezett óvodai beíratás időpontjának jóváhagyása 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Ferencné óvodavezetőt, hogy tegyen javaslatot az 
óvodai beíratás időpontjára. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető javasolja, hogy a beíratás 2017. április 26-án szerdán 13 órától 16 
óráig és 2017. április 27-én csütörtökön 8 órától 11 óráig történjen. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy az április 26-i időpont 13-18 óráig kerüljön 
meghirdetésre. 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Tündérvár Óvoda 2017-2018. nevelési évre 
tervezett óvodai beíratása 2017. április 26-án 13-18 óra és 
2017. április 27-én 8-11 óra között kerüljön megtartásra. 
 
Felelős: Farkas Ferencné óvodavezető 

 Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11-12. mellékletét képezi.) 
 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy a beszámolót ismertesse. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. 
 
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 
25/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
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 
26/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 
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9.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy a beszámolót ismertesse. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a beszámolót. 
 
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 
27/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 
szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
10.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges forrás megteremtésére irányuló 

pályázaton való részvételről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző 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 
28/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
annak érdekében, hogy Kunsziget Község Önkormányzata (a 
továbbiakban: önkormányzat) – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-
ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. 
(VII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint – az ASP 
rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget 
tehessen, felhatalmazza Dunaszeg Község 
Önkormányzatának, mint a Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal (a továbbiakban: hivatal) székhelye szerinti 
önkormányzat polgármesterét, hogy a hivatalt fenntartó 
önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
azonosító jelű, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhívásra 
pályázatot nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony 
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létrejötte esetén a kedvezményezetti jogokat és 
kötelezettségeket a hivatalt fenntartó önkormányzatok, úgymint 
Dunaszeg Község Önkormányzata, Dunaszentpál Község 
Önkormányzata és Kunsziget Község Önkormányzata nevében 
és javára gyakorolja. 
 
Felelős: Babos Attila, Dunaszeg község polgármestere 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
b) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző 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 
29/2017. (I. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának a mellékelt szervezeti ábrával 
mellékletként történő kiegészítését elfogadja, a szabályzat 
változatlan tartalommal és hatállyal történő fenntartása mellett. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szabályzat kiegészítésére és 
közzétételére. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. január 31. 

 
 
c) Döntés Kunsziget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző 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 
megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Kunsziget Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
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d) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
30/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Kódexét 
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, jóváhagyja. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szabályzat közzétételére. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. január 31. 

 
 
e) Döntés napelempark (napelemes kiserőmű) megvalósításának lehetőségéről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Tóth Róbert képviselőt, hogy az előterjesztést ismertesse. 
 
Tóth Róbert képviselő ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy február 20-án jön egy szakértő, 
aki megnézi a területet és célszerűbbnek látja ezután dönteni az esetleges megvalósításról, hiszen 
nagyon sok még a kérdés az ügy kapcsán. 
 
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 
31/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Döntés napelempark (napelemes kiserőmű) megvalósításának 
lehetőségéről” napirendi pont tárgyalását elnapolja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés Kunsziget délnyugati részén lévő ingatlanokról 

 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja a nyilvános ülést követően. 

 
 
g) Telefonhasználati Szabályzat jóváhagyása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse. 
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dr. Szigethy Balázs jegyző 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 
32/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Kunsziget Község 
Önkormányzatára, intézményeire és társulásaira is kiterjedő 
Telefonhasználati Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, jóváhagyja. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szabályzat közzétételére. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. január 31. 

 
 
h) Döntés a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a 

településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jogértelmezési problémák miatt 
még nem eldöntött a napirend kapcsán, hogy a képviselő-testület szabályzatot fogadjon el vagy 
rendeletet alkosson. A rendeletalkotási kötelezettséggel kapcsolatban felvette a kapcsolatot a 
kormányhivatal illetékes munkatársaival, választ későbbre ígértek. Mindezekre tekintettel kéri a 
képviselő-testületet, hogy az ügy lezárásáig napolja el a döntését. 
 
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 
33/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Döntés a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az 
arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól” napirendi pont tárgyalását 
elnapolja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
i) Döntés Kunsziget község településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. 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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
34/2017. (I. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kunsziget község településfejlesztési koncepcióját a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
j) Döntés a „Légy jó mindhalálig” Közhasznú Alapítvány által szervezett kunszigeti 

előadás támogatásáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a Dunaszegi Színjátszókör előadásában február 4-én 
bemutatásra kerülne Kunszigeten a Mamma Mia című színdarab. A lakosság nagy érdeklődést 
tanúsított a színjátszókör korábbi darabjai iránt is. Technikai eszközök, színpad, hangosítás 
tekintetében árajánlatokat kért, ezek együttes összege bruttó 350.000 Ft lesz, ezek alapján kéri a 
képviselő-testület döntését ezen összeg jóváhagyására. 
 
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 
35/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Légy jó mindhalálig” Közhasznú Alapítvány támogatásával 
hozzájárul a Dunaszegi Színjátszókör 2017. február 4-én 
tartandó Mamma Mia című előadása kapcsán felmerülő 
kiadásokhoz bruttó 350.000 Ft értékben, amely összeget az 
önkormányzat 2017 évi költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
k) Döntés letelepedési támogatásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. 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 
36/2017. (I. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 
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2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet alapján lakáscélú önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Mák Mariann 
8192 Hajmáskér, Széchenyi u. 6. 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: azonnal 

 
 
l) Döntés kivitelezőről a „Kunsziget, köztemető felújítása, ravatalozó építése, illetve 

felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása” tárgyában 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24-25. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismereti az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatja a Képviselő-
testületet, hogy a napirendi pontról történő döntés során, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése szerint testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást 
kell alkalmazni, ezért Kunsziget Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
felkéri a Képviselő-testületet, hogy a név szerinti szavazást támogassa. 
 
 
Az indítvánnyal 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 
37/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. január 26-i képviselő-testületi ülésének 10. l) 
napirendjéről név szerinti szavazást tart. 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismereti a bíráló bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyv, valamint a 
bírálati lapok tartalmát. Kéri a képviselő-testület döntését, egyúttal felkéri a jegyzőt a név szerinti 
szavazás lebonyolítására. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző levezeti a név szerinti szavazást. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
38/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Kunsziget, köztemető felújítása, urnafal kialakítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint határoz: 

I. A BAU TEK Kft., az R-Meander Bau Kft., az Energiagépész 
Kft. ajánlattevők ajánlatait érvényesnek, az ajánlattevőket a 
szerződéskötésre alkalmasnak nyilvánítja. 

II. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja, az alábbi Ajánlattevőt 
az alábbi ajánlatával az eljárás nyerteseként kihirdeti: 
Ajánlattevő neve: Energiagépész Kft. Címe: 9153 Öttevény, Fő 
út 53. 
1. Ajánlati ár: nettó: 15.588.268 Ft, 
2. Jótállás időtartama: 40 hónap, 
3. Késedelmi kötbér mértéke: 25000 Ft/nap. 

III. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a szerződést a fenti ajánlati árral, az ajánlati 
dokumentációban szereplő szerződéses feltételekkel kösse 
meg. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
(A név szerinti szavazásról készült szavazási jegyzék a jegyzőkönyv 26. mellékletét képezi.) 

 
 
m) Döntés a Duna utca - Gátőrház (064 hrsz.) és a József Attila utca - Duna utca (063 hrsz.) 

külterületi utak felújításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, kéri az árajánlatok áttekintését. 
 
Tóth Róbert képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke javasolja a döntés 
elnapolását, tekintettel arra, hogy ameddig még nincsenek végleges költségvetési számok, ne 
tervezzen a képviselő-testület ekkora felújítási munkálatokat. 
 
 
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 
39/2017. (I. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Döntés a Duna utca - Gátőrház (064 hrsz.) és József Attila utca - 
Duna utca (063 hrsz.) külterületi utak felújításáról” napirendi pont 
tárgyalását elnapolja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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