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KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. 
TEL.: (96) 485-040; FAX.: (96) 552-056 

__________________________________________________________________________ 
Sz.: III/182-1/2018. 
 

Jegyzőkönyv 
 

amely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. január 25-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: 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 
 
 
 
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 Tóth Róbert képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalási sorrendjének megváltoztatására, egyúttal kéri a „Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-GM1-
2016-00029 támogatási szerződés szerint, döntés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására 
érkezett árajánlatok alapján a kivitelezőről” napirendi pont tárgyalásának elnapolását, valamint a 
„Döntést igénylő ügyek” közé kéri felvenni „Falufejlesztési koncepció Kunsziget délnyugati részén 
lévő területen”, „Öttevény-Kunsziget közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása című pályázat 
keretében kiválasztott tervező elfogadása”, „Döntés letelepedési támogatásról”, „Döntés a „Védjük 
meg településünket, védjük meg hazánkat” felhívásról” napirendeket. 

 
A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, tekintettel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) és b) 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 
1/2018. (I. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2018. január 25-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 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

 
3.) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának 

jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, 2018. évi költségvetésének elfogadása 

 
4.) Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról 

 
5.) Manóvár Családi Bölcsőde működése, munkaterve 
 
6.) Tündérvár Óvoda működése, munkaterve 

 
7.) A Tündérvár Óvoda és a Manóvár Családi Bölcsőde nyári leállásának jóváhagyása 
 
8.) A 2018-2019. nevelési évre tervezett óvodai beíratás időpontjának jóváhagyása 

 
9.) Döntést igénylő ügyek 

 
a) Falufejlesztési koncepció Kunsziget délnyugati részén lévő területen 
b) „Öttevény-Kunsziget közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása” című pályázat 

keretében kiválasztott tervező elfogadása 
c) Döntés letelepedési támogatásról 
d) Döntés a „Védjük meg településünket, védjük meg hazánkat” felhívásról 

 
Zárt ülés 

 
 
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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2018. (I. 25.) 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 
3/2018. (I. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és 30.000.000 Ft, 
azaz harmincmillió forint OTP OPTIMA Tőkegarantált Pénzpiaci 
Befektetési jegy vásárlásához a befolyt iparűzési adó feltöltések 
összegéből hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a költségvetési tervezet elkészítését nagyban 
hátráltatta, hogy az óvodavezető - már nem első alkalommal - későn adta le a kért adatokat, amik 
sajnos hibásak is voltak. Ismételten felszólítja az óvodavezetőt, hogy az önkormányzat részéről 
kért adatszolgáltatásokat az előírt határidőn belül teljesítse. 
Kéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottságnak a mai 
napon 17:00 órakor megtartott ülésén hozott döntését a költségvetéssel kapcsolatosan. 
 
Tóth Róbert képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a 
Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2018. 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. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megállapítja, hogy konkrét javaslat, illetve hozzászólás nem érkezett. 
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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 
4/2018. (I. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. 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: 2018. február 15. 

 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 19:02 órakor távozott a képviselő-testületi 
ülésről. 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4-5. mellékletét képezi.) 
 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, 2018. évi 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 
5/2018. (I. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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: 
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Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2018. (I. 25.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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 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 
7/2018. (I. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról 
szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Manóvár Családi Bölcsőde működése, munkaterve 

 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a bölcsőde vezetője betegség miatt nem tud részt 
venni a képviselő-testületi ülésen, ezért ő ismerteti a kiküldött előterjesztést. 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 
8/2018. (I. 25.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Manóvár Családi Bölcsőde működéséről szóló beszámolót és 
munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
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A Képviselő-testület az önkormányzat a 2018. évi költségvetése 
terhére biztosítja az aprók színháza megvalósításához 
szükséges bruttó 240.000 Ft összeget. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 Tóthné Szalai Veronika bölcsőde vezető 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Tündérvár Óvoda működése, munkaterve 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Farkas Ferencné óvodavezetőt beszámolója megtartására. 
 
Farkas Ferencné óvodavezető megtartja beszámolóját. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszöni az óvoda vezetőjének munkáját, javasolja a beszámoló 
elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2018. (I. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérvár Óvoda működéséről szóló beszámolót és 
munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Farkas Ferencné óvodavezető 
 Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9-10. mellékletét képezi.) 
 
A Tündérvár Óvoda és a Manóvár Családi Bölcsőde nyári leállásának jóváhagyása 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti, hogy az óvoda és a bölcsőde nyári leállásának tervezett 
időpontja 2018. augusztus 6-17. 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 
10/2018. (I. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Manóvár Családi Bölcsőde és a Tündérvár Óvoda 
2018. augusztus 6-17-ig tartó nyári zárva tartásához. Felkéri a 
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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 

 
 
8.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
A 2018-2019. 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 2018. április 25-én szerdán 13 órától 18 
óráig és 2018. április 26-án csütörtökön 8 órától 11 óráig történjen. 
 
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 
11/2018. (I. 25.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Tündérvár Óvoda 2018-2019. nevelési évre 
tervezett óvodai beíratása 2018. április 25-én 13-18 óra és 
2018. április 26-án 8-11 óra között kerüljön megtartásra. 
A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a szükséges 
hirdetményt tegye közzé. 
 
Felelős: Farkas Ferencné óvodavezető 

 Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Falufejlesztési koncepció Kunsziget délnyugati részén lévő területen 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Csapó Gábor képviselő elmondja, hogy a munkásszálló építését nem támogatja, viszont 
önkormányzati bérlakás építését jó ötletnek tartaná. Az iskolában dolgozó pedagógusok részéről 
többször fordult elő igény albérlet iránt, illetve kiadható lehetne fiatalok részére. Idősek otthona 
építését csak abban a formában tudja támogatni, ha azt az önkormányzat működtetné. 
 
Tóth Róbert képviselő egyetért az elhangzott javaslattal, ő is támogatja önkormányzati bérlakás 
létesítését. 
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Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy fontos lenne az építéshez szükséges telkek 
kijelölése tekintettel arra, hogy egy helyrajzi számra több lakást szeretne a testület építeni, ezért 
rendezési tervet kell módosítani. 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja a 15/65, 15/71, 15/72 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a 
rendezési terv módosításához szükséges eljárás megindítását. 
 
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 
12/2018. (I. 25.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
településrendezési eljárás lefolytatását határozza el, amely 
során a Kunsziget délnyugati részén meglévő önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok közül a 15/65, 15/71, 15/72 helyrajzi 
számú ingatlanokon helyrajzi számonként legfeljebb 3 
lakóegység elhelyezését engedélyezi. 
A Képviselő-testület a településrendezési eljárás lefolytatására 
felhatalmazza a polgármestert, az eljárással kapcsolatos 
költségeket az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) „Öttevény-Kunsziget közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása” című pályázat 

keretében kiválasztott tervező elfogadása 

(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 
13/2018. (I. 25.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00009 kódszámú, „Öttevény-
Kunsziget közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása” című 
pályázat keretében a Decal Kft. (székhely: 8713 Kéthely, 
Ifjúság u. 19.) tervező kiválasztását jóváhagyja, egyúttal az 
önkormányzat, mint konzorciumi tag részére nyújtott pályázati 
támogatás terhére az alábbi összegeket biztosítja: 
- kerékpárút megvalósíthatósági tanulmány: bruttó 96.012 Ft 
- kerékpárforgalmi hálózati terv: bruttó 85.344 Ft 
- kerékpárút építési engedély és kiviteli terv: bruttó 960.120 Ft 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
keretében történő kivitelezéssel kapcsolatos szerződések 
aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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c) Döntés letelepedési támogatásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2018. (I. 25.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet alapján lakáscélú 
önkormányzati támogatásban részesíti 
 

Horváth Tamás és Horváthné Kis Anita 
9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 6. és 9151 Abda, Ifjúság u. 17. 

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 

 
 
d) Döntés a „Védjük meg településünket, védjük meg hazánkat” felhívásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. 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 
15/2018. (I. 25.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Védjük meg településünket, védjük meg 
hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elutasítja a Soros-tervet és azt, hogy a településünkön 
bevándorlásszervező irodát működtessenek. 

2. Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést  
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