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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/1-8/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. március 23-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: - 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 fő 
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay 
Győző alpolgármestert és Farkas Ferencné képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirend 
elfogadására. A „Döntést igénylő ügyek” közé kéri felvenni a „Döntés a Mozgáskorlátozottak Győr-
Moson-Sopron Megyei Egyesületének kérelméről”, „Döntés a Kunszigeti Római Katolikus Plébánia 
kérelméről”, „Döntés a termálterület karbantartásáról”, „Döntés Győrzámoly rendezési terv 
módosításának véleményezéséről”, „Döntés letelepedési támogatásról”, „Döntés Kunsziget 
Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról”, 
„Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosításának 
elfogadásáról”, „Döntés az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál olimpiai lángjának fogadásáról”, 
„Tájékoztató pályázati lehetőségekről”, „Döntés a Sportcentrum engedélyezési tervének 
elkészíttetéséről” szóló napirendeket. A „Döntést igénylő ügyek” közül kéri törölni a „Döntés az 
önkormányzatot és a közös önkormányzati hivatalt érintő szabályzatok elfogadásáról” napirendet. 

 
A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, tekintettel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározottakra. 
 
 
A napirendi javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. 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 
85/2017. (III. 23.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2017. március 23-i rendes, nyilvános képviselő-testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirend: 

 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

 
2.) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének jóváhagyása 

 
3.) Döntést igénylő ügyek 
 

a) Döntés a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához való 
csatlakozásról 

 
b) Döntés egészségügyi szűrővizsgálatok önkormányzati támogatásáról 

 
c) Döntés a Szalai Gyula Alapítvány részére Kunsziget község tagdíjának 

befizetetéséről 
 

d) Döntés a körzeti rendőrök telefonhasználati költségéhez való hozzájárulásról 
 

e) Döntés a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének 
kérelméről 

 
f) Döntés a Kunszigeti Római Katolikus Plébánia kérelméről 

 
g) Döntés a termálterület karbantartásáról 

 
h) Döntés Győrzámoly rendezési terv módosításának véleményezéséről 

 
i) Döntés letelepedési támogatásról 

 
j) Döntés Kunsziget Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról 
 

k) Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása 
módosításának elfogadásáról 

 
l) Döntés az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál olimpiai lángjának fogadásáról 

 
m) Tájékoztatás pályázati lehetőségekről 

 
n) Döntés a Sportcentrum engedélyezési tervének elkészíttetéséről 

 
 

Zárt ülés 
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Napirend tárgyalása: 

 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. 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: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2017. (III. 23.) 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 
87/2017. (III. 23.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2017.02.10. 
– 2017.03.23. közötti időszakban felmerült kiadások fedezésére 
31.500.000 Ft, azaz harmincegymillió-ötszázezer forint TBFJ 
értékesítéséhez, valamint a befolyt iparűzési adó összegéből 
65.000.000 Ft, azaz hatvanötmillió forint TBFJ vásárlásához 
hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének jóváhagyása 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztést. 
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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 
88/2017. (III. 23.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához való csatlakozásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. 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 
89/2017. (III. 23.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy Kunsziget Község Önkormányzata 
csatlakozzon a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok 
Klubjához. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az együttműködési megállapodás aláírásra. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés egészségügyi szűrővizsgálatok önkormányzati támogatásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az egészségügyi szűrővizsgálatok támogatásáról szóló 
8/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
 
c) Döntés a Szalai Gyula Alapítvány részére Kunsziget község tagdíjának befizetetéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. 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 
90/2017. (III. 23.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Szalai Gyula Alapítvány (9151 Abda, Szent István 
u. 3.) részére Kunsziget község elmaradt, illetve esedékes 
tagdíja összegének befizetéséhez, amelyet az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséből biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés a körzeti rendőrök telefonhasználati költségéhez való hozzájárulásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. 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 
91/2017. (III. 23.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Győri Rendőrkapitányság körzeti megbízott 
rendőrei telefonhasználati költségeihez 40.000 Ft/év 
összegben, amelyet az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséből biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Döntés a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal tartózkodás nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
92/2017. (III. 23.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson–Sopron Megyei 
Egyesületének (9024 Győr, Lajta u. 27/B.) működését 100.000 
forint összeggel, amelyet az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséből biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés a Kunszigeti Római Katolikus Plébánia kérelméről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést, amely egyfelől a plébánia épületén 
tervezett beruházás támogatására, másfelől kölcsöntartozás elengedésére irányul. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző jelzi a képviselő-testület részére, hogy az önkormányzat 
vagyonrendelete nem teszi lehetővé kölcsöntartozás elengedését. 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a támogatási kérelemről döntsön. 
 
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 
93/2017. (III. 23.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a plébánia befejező munkálatainak megvalósítását 
és 1.500.000 Ft összeggel kiegészíti az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által az EGYH-KCP-16-0287 számú támogatási 
szerződésében megítélt 1.100.000 Ft támogatási összeget, 
amelyet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
g) Döntés a termálterület karbantartásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. 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 
94/2017. (III. 23.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Jáger János vállalkozó (9184 Kunsziget, Duna utca 
36/B.) bruttó 102.000 Ft összegű árajánlatát, amely a kunszigeti 
termálterület gyommentesítésére vonatkozik. Elfogadja továbbá 
a vállalkozónak a termálterület karbantartására, gondozására 
benyújtott bruttó 130.000 Ft/hó összegű árajánlatát. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására, a munkálatok költségét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés Győrzámoly rendezési terv módosításának véleményezéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. 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 
95/2017. (III. 23.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Győrzámoly község településrendezési tervének módosításával 
(Msz.17011) kapcsolatban eltérő véleményt nem fogalmaz 
meg, megállapítja, hogy az nem sérti Kunsziget község 
érdekeit, a további eljárásban nem kíván részt venni. Felkéri a 
polgármestert, hogy döntésükről Győrzámoly község 
polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2017. április 13. 

 
 
i) Döntés letelepedési támogatásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. 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 
96/2017. (III. 23.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 20.) önkormányzati 
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rendelet alapján lakáscélú önkormányzati támogatásában 
részesíti 
 

Virág Attila és Szabó Viktória 
9184 Kunsziget, Ady E. u. 7. szám alatti lakosokat. 

 
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 

 
 
j) Döntés Kunsziget Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról 
(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 előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
97/2017. (III. 23.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kunsziget Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint elfogadja: 
 
I.) Középtávú vagyongazdálkodási terv: 

a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – 
felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró 
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok 
ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, 
hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, 
hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló 
vagyontárgyak elidegenítése. 
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, 
felújítás) céljait a képviselő-testület döntései és az éves 
költségvetési rendelet határozza meg. 
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat 
ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és 
önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 
A hasznosítás formái: 
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
2. használatba adása, bérbeadása 
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3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység 
folytatása 
1. Vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi 
értékbecsléssel megalapozva, a vagyonrendelet előírásai és a 
törvényi rendelkezések szerint kell lefolytatni. A vagyon 
értékesítéséből származó bevétel elsősorban a fejlesztési 
kiadások, pályázatok önerejeként és egyéb ingatlanfejlesztési 
célok fedezetéül szolgálhatnak. 
2. Bérlet útján történő hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati 
tulajdonban lévő termőföldek, valamint telkek hasznosítása 
elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet 
útján nem hasznosított, megüresedő ingatlan esetében 
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen 
kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében 
folyamatos hirdetés szükséges. 
3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen 
vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az 
önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem 
veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó 
szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja 
meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyonnyilvántartás 
aktualizálására, melynek fontosságát hangsúlyozza az 
önkormányzati vagyonban várható változás. A vagyonrendelet 
szolgáljon alapul a vagyongazdálkodás helyi szabályozásának. 
f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében 
folyamatos hirdetés szükséges. 
 
II.) Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének 
elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú működési 
stabilitás biztosítása érdekében. A vagyonhasznosítás során a 
vagyonfelélést el kell kerülni. A vagyonhasznosítás bevételeit 
minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 
megújítására, illetve beruházásokra kell fordítani. 
c) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, és a 
külterületeken lévő utak, kerékpárutak nyomvonalának 
rendezése. Az utak, járdák, árkok fejlesztésére, felújítására 
hosszú távú, az összes ilyen vagyonelemre kiterjedő fejlesztési 
ütemtervet kell készíteni, melyet a képviselő-testület hagy jóvá. 
d) A településfejlesztéshez szükséges ingatlanok megvásárlása 
az önkormányzati érdekek szem előtt tartásával. Építési telkek 
kialakítása. 
e) A vagyongyarapodást vagy meglévő vagyon fenntartást 
eredményező kedvező pályázati lehetőségek maximális 
kihasználása. 
f) Minden önkormányzati intézmény, a közvilágítás 
energiahatékonyságának növelése, korszerűsítése, elsősorban 
pályázati források igénybevételével. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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k) Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosításának 
elfogadásáról 

(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 előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
98/2017. (III. 23.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 
9/2016. (X. 27.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodás 
módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, 
egyúttal felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a törzskönyvi 
nyilvántartásban történő módosítás bejegyeztetése során teljes 
jogkörrel eljárjon és ezen hatósági eljárás során szükségessé 
váló módosításokat további társulási tanácsi, illetve képviselő-
testületi döntés nélkül megtegye, a társulási tanács által 
elfogadott egységes szerkezetű okiraton a hatósági 
állásfoglalások szerinti módosításokat az előírások szerint 
átvezesse. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
l) Döntés az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál olimpiai lángjának fogadásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. 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 
99/2017. (III. 23.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul 2017. június 26-án, Kunszigeten az Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál olimpiai lángjának fogadásához. Megbízza a 
polgármestert, a láng fogadásához szükséges további 
egyeztetésekkel. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
m) Tájékoztató pályázati lehetőségekről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17-19. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
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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 
100/2017. (III. 23.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Kunsziget Község Önkormányzata a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési 
programok és együttműködések” című pályázati felhívása 
alapján pályázatot nyújtson be. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, 
az ahhoz szükséges dokumentumokat aláírja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
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 
101/2017. (III. 23.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Kunsziget Község Önkormányzata pályázatot 
nyújtson be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen, az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” kiírt pályázatára, „Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása” pályázati alcélra, a Kunsziget, József Attila utca bal 
és jobb oldali járdái, Ifjúság utca bal és jobb oldali járdái, 
Vörösmarty utca bal és jobb oldali járdái, Táncsics Mihály utca 
bal és jobb oldali járdái tekintetében. 
A pályázat benyújtásához szükséges önerőt, bruttó 14.729.966 
forint összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, 
az ahhoz szükséges dokumentumokat aláírja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
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 
102/2017. (III. 23.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Kunsziget Község Önkormányzata az EFOP-
4.1.7-16 kódjelű, „A közösségi művelődési intézmény- és
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