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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/1-14/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

mely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. június 29-én (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 
 
 
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 
kiegészítésére, miszerint a „Döntést igénylő ügyek” közé kéri felvenni „Döntés a kunszigeti 
iskolások tankönyvvásárlásának támogatásáról”, „Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kerítésének elkészítésére érkezett árajánlatokról”, 
„Döntés Kunsziget délnyugati területén található telkek beépíthetőségéről” szóló napirendeket, 
továbbá a „Döntést igénylő ügyek” közül kéri törölni a „Döntés a VI. Húsleves és Petrezsirom 
Fesztivál előkészítéséről” napirendet. 

 
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: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
158/2017. (VI. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2017. június 29-i rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
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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) A Manóvár Családi Bölcsőde beszámolója, értékelése (2016/2017-es nevelési év) 

 
3) A Tündérvár Óvoda beszámolója, értékelése (2016/2017-es nevelési év) 

 
4) Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

beszámolója, oktató nevelő munkájának értékelése (2016/2017-es tanév) 

 
5) A 2017-2018-es tanév megkezdésének tárgyi és személyi feltételrendszere (Manóvár 

Családi Bölcsőde, Tündérvár Óvoda, Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola) 

 
6) Döntés a kunszigeti iskolások iskolakezdési támogatásáról 

 
7) Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 

 
8) Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a kunszigeti iskolások tankönyvvásárlásának támogatásáról 
b) Döntés az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. földgáz 

díjkedvezményes ajánlatáról 
c) Döntés E-ON Energiaszolgáltató Kft. villamosenergia-díj ajánlatáról 
d) Döntés a közösségi busz igényléséről 
e) Döntés a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola kerítésének elkészítésére érkezett árajánlatokról 
f) Döntés Kunsziget délnyugati területén található telkek beépíthetőségéről 

 
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 
159/2017. (VI. 29.) 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 
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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 
160/2017. (VI. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és a 2017.05.26. - 
2017.06.29. közötti időszakban felmerült kiadások fedezésére 
52.540.912 Ft, azaz ötvenkettőmillió-ötszáznegyvenezer-
kilencszáztizenkettő forint TBFJ értékesítéshez hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
A Manóvár Családi Bölcsőde beszámolója, értékelése (2016/2017-es nevelési év) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a családi bölcsőde vezetője nem tud részt venni a 
képviselő-testületi ülésen, ezért beszámolóját ő ismerteti. 
 
Farkas Liza Erzsébet iskolaigazgató kérdezi, hogy a bölcsőde nyitva tartása mennyire rugalmas, 
ugyanis hozzá érkezett olyan visszajelzés, hogy a bölcsödében is szükség lenne a 16 óra utáni 
gyermekfelügyeletre, amíg a szülő haza nem ér a munkából a busszal 16:30-ra. Mindez az 
óvodában is és az iskolában is megoldott. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy őt eddig még ilyen kéréssel nem kereste meg egy 
szülő sem, de természetesen, ha igény van rá, megoldható a nyitva tartási idő módosítása. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
161/2017. (VI. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Manóvár Családi Bölcsőde beszámolóját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Tóthné Szalai Veronika családi bölcsőde vezető 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
A Tündérvár Óvoda beszámolója, értékelése (2016/2017-es nevelési év) 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére Farkas Ferencné óvodavezetőt. 
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Farkas Ferencné óvodavezető ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát. 
 
Lendvai Ivánné polgármester kéri az óvodavezetőt, fordítson nagyobb figyelmet az óvoda vonzó 
programjaira, a gyerekek sokoldalú személyiségfejlesztésére, az óvodai gyermeklétszám növelése 
érdekében. 
 
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 
162/2017. (VI. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérvár Óvoda 2016/2017-es tanévről szóló beszámolóját 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, 
oktató nevelő munkájának értékelése (2016/2017-es tanév) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Liza Erzsébet iskolaigazgatót, hogy az előterjesztést 
ismertesse. 
 
Farkas Liza Erzsébet iskolaigazgató ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester kérdezi, hogy nincs-e lehetőség arra, hogy hamarabb érkezzen az 
iskolába a július 1. napjával előszerződést kötött pedagógus, illetve az előszerződés bérfizetési 
kötelezettséggel jár-e. 
 
Farkas Liza Erzsébet iskolaigazgató elmondja, hogy nem jár bérfizetési kötelezettséggel. A 
pedagógus jelezte, hogy nem tud hamarabb munkába állni. 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy az iskola földszinti mosdóinak teljes felújítása 2016-
ban megtörtént, az udvaron a játékok javítására 262.000 Ft+Áfa összeget költött az önkormányzat 
és a sportcsarnokba sporteszközöket vásároltunk, valamint irodabútorok és székek is kerültek 
beszerzésre, a zárak, szekrények, mosdók felújítása folyamatosan szükség szerint történt, tehát a 
beszámoló ezen részével nem ért egyet. 
 
Farkas Liza Erzsébet iskolaigazgató elmondja, hogy ezek a munkálatok 2016. augusztusában 
történtek, véleménye szerint ez nem tartozik a 2016/2017-es tanévhez. 
 
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 
163/2017. (VI. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
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Művészeti Iskola 2016/2017-es tanévről szóló beszámolóját a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Farkas Liza Erzsébet igazgató 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6-8. mellékletét képezi.) 
 
A 2017-2018-es tanév megkezdésének tárgyi és személyi feltételrendszere (Manóvár Családi 
Bölcsőde, Tündérvár Óvoda, Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola) 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a Manóvár Családi Bölcsőde vezetőjének előterjesztését. 
Kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a bölcsőde vezetővel saját hatáskörben 
egyeztessen a bölcsőde tárgyi feltételeiről, esetleges indokolt eszközvásárlásról. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a polgármester javaslatával. 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére Farkas Ferencné óvodavezetőt. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát. 
 
Lendvai Ivánné polgármester jelzi, hogy két óvodapedagógusi állás meghirdetése nem lehetséges, 
de kéri az óvodavezetőt, hogy a személyi feltételekről a jövőben egyeztessen előre személyével és 
jegyző úrral. Egy óvónői állás meghirdetésére van lehetőség meglátása szerint. 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Liza Erzsébet iskolaigazgatót, hogy az előterjesztést 
ismertesse. 
 
Farkas Liza Erzsébet iskolaigazgató 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 
164/2017. (VI. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017-2018-es tanév megkezdésének tárgyi és személyi 
feltételrendszeréről szóló tájékoztatókat elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a kunszigeti iskolások iskolakezdési támogatásáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
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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 
165/2017. (VI. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kunszigeti lakóhelyű tanulókat, illetve hallgatókat az 
önkormányzat 2017. 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) Győrben gimnáziumban tanuló, általános iskolás korú 
tanulók, akik kunszigeti lakóhellyel rendelkeznek: 

5.000 Ft/fő 

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

5.000 Ft/fő 

d) 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: 2017. szeptember 30. 

 
 
7.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10-11. mellékletét képezi.) 
 
Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti a Manóvár Családi Bölcsőde vezetőjének előterjesztését. 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére Farkas Ferencné óvodavezetőt. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető ismerteti az írásos 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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
166/2017. (VI. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés helyzetéről szóló tájékoztatókat elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés a kunszigeti iskolások tankönyvvásárlásának támogatásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Liza Erzsébet iskolaigazgatót, hogy az angol 
tankönyvekkel kapcsolatos támogatási igényét terjessze elő, egyúttal kérdezi, hogy mi a helyzet a 
tartós tankönyvekkel, miért kell ismét angolkönyvet vásárolni. 
 
Farkas Liza Erzsébet iskolaigazgató elmondja, hogy ezek a tankönyvek nem tartós tankönyvek, 
hanem munkafüzetek, amikbe a gyerekek dolgozni fognak, mindez 744.348 forintba kerül, a 
kiadóval történt egyeztetés alapján pár százalék kedvezményt is kap az iskola.  
 
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 
167/2017. (VI. 29.) 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 2017. 
évi költségvetése terhére megvásárolja összesen legfeljebb 
745.000 Ft értékben. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 31. 

 
 
Farkas Liza Erzsébet iskolaigazgató 19:54 órakor távozik a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
b) Döntés az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. földgáz 

díjkedvezményes ajánlatáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Tóth Róbert képviselő javasolja, hogy más szolgáltatótól is kérjen árajánlatot az önkormányzat. 
 
Csapó Gábor képviselő javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
az árajánlatok beérkezését követően a legkedvezőbb ajánlatot tevővel az önkormányzat 
képviseletében szerződést kössön. 
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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 
168/2017. (VI. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert további földgáz szolgáltatási 
árajánlatok beszerzésére, egyúttal a legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés E-ON Energiaszolgáltató Kft. villamosenergia-díj ajánlatáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Tóth Róbert képviselő javasolja, hogy az előző napirendi ponthoz hasonlóan, más szolgáltatótól is 
kérjen árajánlatot az önkormányzat és az árajánlat beérkezését követően a testület hatalmazza fel 
a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződéskötésre. 
 
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 
169/2017. (VI. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert további villamosenergia-
szolgáltatási árajánlat beszerzésére, egyúttal a legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés a közösségi busz igényléséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal június 30-
án és július 1-jén kétnapos szakmai utat szervez Székesfehérvár és környékére, amelyhez 
szeretné igénybe venni a kunszigeti falubuszt. Javasolja egyúttal, hogy az önkormányzat 30.000 
forint összegben járuljon hozzá a költségekhez. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő testületének 
170/2017. (VI. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal (képviseli: dr. 
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Szigethy Balázs jegyző) kérelmére a kunszigeti közösségi busz 
használatához hozzájárul, azt – üzemanyaggal együtt – 
biztosítja 2017. június 30. és július 1. között a hivatal 
köztisztviselői számára szervezett szakmai útra, amelynek 
költségeihez legfeljebb 30.000 forint összegben hozzájárul az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

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

kerítésének elkészítésére érkezett árajánlatokról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja, hogy az ajánlatban szereplő kerítés magassága kerüljön 
megemelésre úgy, hogy 20 cm legyen a lábazat, 30 cm-ről kezdődjön a lécek alja és 1,50 m 
nagyságú lécekből álljon. A kerítés lécek anyagára javasolja, hogy fenyő legyen, szerinte az időt 
állóbb, mint az akác. 
 
Csapó Gábor képviselő javasolja, hogy az új ajánlat beszerzését követően, ha belefér a 2.300.000 
forintos összeghatárba, a polgármester kössön szerződést a kerítés elkészíttetésére. 
 
A képviselő-testület egyetért az elhangzott javaslatokkal. 
 
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 
171/2017. (VI. 29.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Energiagépész Kft. (9153 Öttevény, Fő u. 53.) 
árajánlatát a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola kerítésének készítésére vonatkozóan 
bruttó 2.300.000 forint összegben, amelyet az önkormányzat 
2017. évi költségvetése terhére biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés Kunsziget délnyugati területén található telkek beépíthetőségéről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Szalay Győző alpolgármester álláspontja szerint nem lenne szerencsés egy telken három lakásnál 
több építését megengedni, így 85-100 m2 alapterületű lenne egy-egy lakás, ez még faluhelyen is 
élhető. 
 
Csapó Gábor képviselő elmondja, hogy egyezik a véleménye az alpolgármesterével. 
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Tóth Róbert képviselő javasolja, hogy a testület jelöljön ki egy tömböt, amely telkeken engedélyezi 
ilyen társasházak építését, szerinte ezen telkek az Ifjúság utca - Ady Endre utca felőli részen 
kerüljenek kijelölésre. 
 
Lendvai Ivánné polgármester szerint figyelembe kell venni, hogy hol találhatók egybefüggő 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok, továbbá fontos szempont lehet az is, hogy melyik terület bírja 
el jobban a nagyobb gépjárműforgalmat. Erre való tekintettel javasolja, hogy a társasházak 
építésére kijelölt terület a 15/66 – 15/70 helyrajzi számú ingatlanok legyenek. 
 
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 
172/2017. (VI. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
településrendezési eljárás lefolytatását határozza el, amely 
során a Kunsziget délnyugati részén meglévő önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok közül a 15/70, 15/69, 15/68, 15/67, 15/66 
helyrajzi számú ingatlanokon helyrajzi számonként legfeljebb 3 
lakóegység, a terület többi részén helyrajzi számonként 
kizárólag 1 lakóegység helyezhető el. 
A Képviselő-testület a településrendezési eljárás lefolytatására 
felhatalmazza a polgármestert, az eljárással kapcsolatos 
költségeket az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a 2017. július 27-i képviselő-testületi ülés más 
önkormányzati programmal való ütközés miatt korábbi időpontban, 2017. július 20-án 18:00 órakor 
kerüljön megtartásra. 
 
A 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: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
173/2017. (VI. 29.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. évre vonatkozó munkatervét úgy módosítja, hogy a 2017. 
július 27-i képviselő-testületi ülés 2017. július 20-án 18:00 
órakor kerül megtartásra. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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