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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/182-7/2018. 
 

Jegyzőkönyv 
 

amely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. április 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: 
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 Farkas Ferencné képviselőt. 
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirend kiegészítésére, javasolja, hogy „Az önkormányzat 
2017. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása” és a „Beszámoló az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásról szóló rendelet 
megalkotása” napirendekről későbbi testületi ülésen döntsenek a képviselők. 
Napirendi pontként kéri felvenni és első napirendként tárgyalni a „Döntés az „Óvodai, iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás vagy új sportlétesítmény létrehozása” célú 
pályázat benyújtásáról” című napirendet, illetve új napirendi pontként kéri felvenni a Döntést 
igénylő ügyek közé ”Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése pályázathoz kapcsolódó „Kunsziget, külterületi út felújítása” tárgyú 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásában való teljeskörű részvételre 
érkezett árajánlatokról”, „Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 
és munkagépek beszerzése című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására érkezett 
árajánlatokról”, „Győrzámoly településrendezési eszközök módosítása (msz: 18104)”, „Döntés a 
kultúrház udvar térvilágításának kiépítéséről”, „Döntés Tündérvár Óvoda főzőkonyha részére 
fagyasztószekrény vásárlásáról”, „Kunsziget Sportegyesület 2018/19-es TAO pályázati 
sportfejlesztési programjának bemutatása” napirendeket. 
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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 
73/2018. (IV. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2018. április 26-i rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 
Napirend: 

 
1.) Döntés az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás vagy új 

sportlétesítmény létrehozása” célú pályázat benyújtásáról 

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

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

 
3.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
 
4.) Mosoni-Duna turisztikai célú fejlesztése, rendelkezésre álló infrastruktúra működtetése 

 
5.) Kunsziget-SZV megnevezésű 21-31626-1-009-00-15 számú hivatali azonosítóval 

rendelkező szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű vagyonkezelési 
szerződés módosítása 

 
6.) Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés Kunsziget délnyugati részén lévő beépítetlen terület fűnyírására, 

gyomtalanítására érkezett árajánlatról 
b) Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című projekt 
megvalósításához előleg kérelem benyújtásáról, összegével megegyező összegű 
biztosíték rendelkezésre állásáról 

c) Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése pályázathoz kapcsolódó „Kunsziget, külterületi út 
felújítása” tárgyú szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás 
lefolytatásában való teljeskörű részvételre érkezett árajánlatokról 

d) Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat 
projektmenedzsmenti feladatainak ellátására érkezett árajánlatokról 

e) Döntés a VI. Húsleves és Petrezsirom Fesztivál (2018. június 2.) vendéglátói 
tevékenység ellátására érkezett vállalkozói pályázatokról 

f) Győrzámoly településrendezési eszközök módosítása (msz: 18104) 
g) Döntés a kultúrház udvar térvilágításának kiépítéséről 
h) Döntés Tündérvár Óvoda főzőkonyha részére fagyasztószekrény vásárlásáról 
i) Kunsziget Sportegyesület 2018/19-es TAO pályázati sportfejlesztési 

programjának bemutatása 
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Napirend tárgyalása: 

 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
Döntés az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás vagy új 
sportlétesítmény létrehozása” célú pályázat benyújtásáról 

 
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 
74/2018. (IV. 26.) 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, „Óvodai, iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás vagy új sportlétesítmény 
létrehozása” című pályázati alcélra, „Többfunkciós, közösségi 
funkciókat ellátó térpálya rendszer Kunszigeten és térségében” 
címmel. 
Megvalósítás helye: 9184 Kunsziget, Petőfi tér 12. (277 hrsz.) 
A projekt megvalósításának teljes költsége nettó: 9.346.131 Ft 
+ ÁFA, bruttó: 11.869.287 Ft, az önrész összege bruttó 
5.934.944 Ft, melyet a Képviselő-testület az önkormányzat 
2018. évi költségvetése terhére biztosít. 
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 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2-3. 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 
75/2018. (IV. 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 
76/2018. (IV. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja és 8.000.000 Ft, 
azaz nyolcmillió forint OTP OPTIMA TBFJ értékesítéshez 
hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadót, hogy az 
előterjesztést ismertesse. 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Tóth Róbert a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításról szóló rendelet tervezetét a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság a képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 
 
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 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
5/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 18:42 órakor távozott a képviselő-testületi 
ülésről. 
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4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Mosoni-Duna turisztikai célú fejlesztése, rendelkezésre álló infrastruktúra működtetése 

 
Lendvai Ivánné polgármester javasolja, hogy a testület a rendelkezésre álló infrastruktúra 
működtetésére megbízási szerződést kössön. 
 
dr. Virág Károly és Tóth Róbert képviselők támogatják az elhangzott javaslatot. 
 
Szalay Győző alpolgármester javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, 
hogy kössön megbízási szerződést Mosoni-Duna parton rendelkezésre álló infrastruktúra 
működtetése, környezete rendbetétele vonatkozásában. 
 
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 
77/2018. (IV. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert megbízási szerződés 
megkötésére a Kunsziget, Mosoni-Duna parton rendelkezésre 
álló infrastruktúra működtetése, környezete rendbetétele 
vonatkozásában. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Kunsziget-SZV megnevezésű 21-31626-1-009-00-15 számú hivatali azonosítóval rendelkező 
szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű vagyonkezelési szerződés módosítása 

 
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 
78/2018. (IV. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget-SZV megnevezésű 21-31626-1-009-00-15 számú 
hivatali azonosítóval rendelkező szennyvíz ellátás biztosítására 
szolgáló víziközmű vagyonkezelési szerződés módosítását a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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6.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés Kunsziget délnyugati részén lévő beépítetlen terület fűnyírására, 

gyomtalanítására érkezett árajánlatról 

(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 
79/2018. (IV. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Jáger János vállalkozó (9184 Kunsziget, Duna utca 
36/B.) bruttó 120.000 Ft/alkalom összegű árajánlatát, amely a 
kunszigeti termálterület gyommentesítésére vonatkozik. 
Elfogadja továbbá a vállalkozónak a termálterület 
karbantartására, gondozására benyújtott legfeljebb bruttó 
145.000 Ft/hó összegű árajánlatát. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására, a munkálatok költségét az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 
és munkagépek beszerzése című projekt megvalósításához előleg kérelem 
benyújtásáról, összegével megegyező összegű biztosíték rendelkezésre állásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Tóth Róbert képviselő javasolja az előleg lehívását és az önkormányzat számlavezető bankjától 
bankgarancia megkérését. 
 
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 
80/2018. (IV. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
című 1824300488 számú támogatási okiratban foglaltak alapján 
99.999.988 Ft. támogatási összegből 49.999.994 Ft (50%) előleg 
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folyósítására előleg igénylő kérelmet nyújt be. Bankgaranciával 
igazolja, hogy Kunsziget Község Önkormányzata részéről az 
előleg összegével megegyező összegű (49.999.994 Ft) 
biztosíték rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése pályázathoz kapcsolódó „Kunsziget, külterületi út felújítása” tárgyú 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásában való teljeskörű 
részvételre érkezett árajánlatokról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. 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 
81/2018. (IV. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Óbester Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság 
(9024 Győr, Pátzay Pál utca 15.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú pályázat „Kunsziget, külterületi út felújítása” tárgyú 
építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban 
történő közreműködésre adott árajánlatát bruttó 635.000 Ft 
összegben, amelyet az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
terhére biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 
és munkagépek beszerzése című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására 
érkezett árajánlatokról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. 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 
82/2018. (IV. 26.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 
(9021 Győr, Városház tér 1.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
pályázat „Kunsziget, külterületi út felújítása” tárgyú pályázat 
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projektmenedzsmenti feladatainak ellátására adott árajánlatát 
bruttó 889.000 Ft összegben, amelyet az önkormányzat 2018. 
évi költségvetése terhére biztosít. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Döntés a VI. Húsleves és Petrezsirom Fesztivál (2018. június 2.) vendéglátói 

tevékenység ellátására érkezett vállalkozói pályázatokról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Kéri a képviselő-testületet, hogy a korábbi 
személyes meghallgatás és a kiküldött előterjesztés alapján döntsön a vállalkozó személyéről. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 4 igen és 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2018. (IV. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VI. 
Húsleves- és Petrezsirom Fesztivál vendéglátási feladatainak 
ellátásával a Rábakész Kft-t (9027 Győr, Martin u. 1.) bízza 
meg. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Győrzámoly településrendezési eszközök módosítása (msz: 18104) 
(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 
84/2018. (IV. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Győrzámoly község településrendezési tervének módosításával 
(msz: 18104) 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: azonnal 
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Csapó Gábor képviselő 20.30 órakor hivatalos elfoglaltsága miatt távozott a képviselő-testületi 
ülésről, a képviselők létszáma 7 főről 6 főre változott. 

 
 
g) Döntés a kultúrház udvar térvilágításának kiépítéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
dr. Virág Károly képviselő javasolja, hogy a jelenlegi 6 db helyett, 3 db lámpa kerüljön beszerzésre. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2018. (IV. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a kultúrház (9184 Kunsziget, Kossuth tér 9.) udvar 
térvilágításának kiépítését bruttó 450.000 Ft. összegben, 
amelyet az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére 
biztosít. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés Tündérvár Óvoda főzőkonyha részére fagyasztószekrény vásárlásáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy a konyhán lévő fagyasztó többszöri szerelés után 
tönkrement, szükséges új fagyasztószekrény vásárlása. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2018. (IV. 26.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Tündérvár Óvoda főzőkonyhája részére 
fagyasztószekrény vásárlását bruttó 700.000 Ft összegben, 
amely költségét az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséből 
biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
i) Kunsziget Sportegyesület 2018/19-es TAO pályázati sportfejlesztési programjának 

bemutatása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
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