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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/182-8/2018. 
 

Jegyzőkönyv 
 

amely készült Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. május 22-én (kedd) 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 
Molnár Veronika családsegítő, Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
Puxbaum Katalin ügyvezető, Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
 
 
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 napirendi pontként kéri felvenni a Döntést igénylő ügyek közé „Döntés az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – járdák felújítására (Duna – 
Táncsics – József Attila – Vörösmarty utcák) kivitelezői ajánlatok bekéréséről”, „Döntés 
letelepedési támogatásokról”, „Döntés települési alaptérkép digitális formátumban történő 
lekéréséről” napirendeket. 
 
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 
88/2018. (V. 22.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, továbbá a 
2018. május 22-i rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
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Napirend: 

 
1.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 

 
2.) Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 

 
3.) Átfogó értékelés Kunsziget Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, valamint 

gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról 

 
4.) A Kunszigeti Ifjúsági Fórum tevékenységének elemzése 

 
5.) Az ifjúság helyzete Kunszigeten 
 
6.) Sportolási és szabadidős lehetőségek Kunszigeten 

 
7.) Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 
 
8.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

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

 
9.) Döntés az „Öttevény-Kunsziget közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása” című TOP-

3.1.1-15-GM1-2016-00009 kódszámú pályázat közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok 
alapján a kivitelezéshez szükséges önrész vállalásról 

 
10.) Döntést igénylő ügyek 
 

a) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – 
járdák felújítására (Duna – Táncsics – József Attila – Vörösmarty utcák) 
kivitelezői ajánlatok bekéréséről 

b) Döntés letelepedési támogatásokról 
c) Döntés települési alaptérkép digitális formátumban történő lekéréséről 

 
 
Napirend tárgyalása: 

 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásról 
szóló rendelet megalkotása 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére Szabóné Süle Zita pénzügyi-
gazdálkodási előadót. 
 
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 zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság a képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 
 
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 
89/2018. (V. 22.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást 
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 megalkotta: 
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról és a 2017. évi maradvány 
elszámolásáról szóló 
6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
 
Szabóné Süle Zita pénzügyi-gazdálkodási előadó 18:32 órakor távozott a képviselő-testületi 
ülésről. 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 

 
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 
90/2018. (V. 22.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről és az intézkedési 
terv végrehajtásáról szóló tájékoztatást, valamint az éves belső 
ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
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3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4-5. mellékletét képezi.) 
 
Átfogó értékelés Kunsziget Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, valamint 
gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Molnár Veronika családsegítőt, hogy az előterjesztést 
ismertesse. 
 
Molnár Veronika családsegítő ismerteti az előterjesztést. 
 
Lendvai Ivánné polgármester megköszönte Molnár Veronika családsegítő munkáját. 
 
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 
91/2018. (V. 22.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás család- és 
gyermekjóléti szolgálata 2017. évi munkájáról szóló beszámolót 
a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
 Molnár Veronika családsegítő 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a települési önkormányzat és az állam fenntartói 
feladatainak ellátására vonatkozóan a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
minden év május 31-ig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell 
készíteni, melyet a Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére meg kell küldeni. 
A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet. Az 
értékelés nem azonos a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője által készített 
beszámolóval. 
 
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 
92/2018. (V. 22.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
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4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
A Kunszigeti Ifjúsági Fórum tevékenységének elemzése 

 
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 
93/2018. (V. 22.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Ifjúsági Fórum tevékenységének elemzéséről szóló 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Az ifjúság helyzete Kunszigeten 
 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Csapó Gábor képviselő elmondja, hogy a tűzoltó versenyekkel kapcsolatban vehető észre a 
fiatalok körében lelkesedés, versenyeken vesznek részt, gyakorolnak együtt, de ezeken a 
fiatalokon kívül másokat szinte lehetetlen mozgósítani. 
 
Szalay Győző alpolgármester meglátása az, hogy már-már reménytelen bevonni a fiatalokat a falu 
közösségi életébe. Minden rendezvényen, közösségi programon ugyanaz a 8-10 fiatal vesz részt. 
 
Lendvai Ivánné polgármester véleménye szerint kiemelten kell foglalkozni a képviselő-testületnek, 
az ifjúság helyzetével. 
 
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 
94/2018. (V. 22.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ifjúság helyzetéről szóló tájékoztatást a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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6.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Sportolási és szabadidős lehetőségek Kunszigeten 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Tóth Róbert képviselőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Tóth Róbert képviselő 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 
95/2018. (V. 22.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
sportolási és szabadidős lehetőségekről szóló tájékoztatást, a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Molnár Veronika családsegítő 19:02 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
7.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 
Lendvai Ivánné polgármester felkéri Puxbaum Katalint a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy az előterjesztést ismertesse. 
 
Puxbaum Katalin a Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 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 
96/2018. (V. 22.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 

Puxbaum Katalin, Kunszigeti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyvezetője  

Határidő: azonnal 

 
 
Puxbaum Katalin ügyvezető 19:27 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
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8. napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10-11. 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 
97/2018. (V. 22.) 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 
98/2018. (V. 22.) 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 TBFJ értékesítéshez, a 
2018.04.26. - 2017.05.22. közötti kiadások fedezésére 
hozzájárul. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Döntés az „Öttevény-Kunsziget közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása” című TOP-
3.1.1-15-GM1-2016-00009 kódszámú pályázat közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok 
alapján a kivitelezéshez szükséges önrész vállalásról 

 
Lendvai Ivánné polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja az önrész biztosítását a 
kerékpárút megvalósítása céljából. 
 
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 
99/2018. (V. 22.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
az „Öttevény-Kunsziget közötti kerékpárforgalmi útvonal 
kialakítása” című (TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00009 kódszámú) 
pályázat kedvezményezettje, pályázat kivitelezőjének 
kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok 
ismeretében, a 70/2018. (IV. 10.) számon hozott határozatában 
bruttó 23.648.800 forint összegben megállapított fedezetet, 
további bruttó 5.749.562 forint összeggel egészíti ki, amely 
összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből 
biztosítja. 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – járdák 

felújítására (Duna – Táncsics – József Attila – Vörösmarty utcák) kivitelezői ajánlatok 
bekéréséről 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Lendvai Ivánné polgármester elmondja, hogy mint az a képviselő-testület előtt ismert az 
önkormányzati feladatot ellátó fejlesztések támogatására, járdák felújítását (Duna – Táncsics – 
József Attila – Vörösmarty utcák) a belügyminisztérium 50 %-ban támogatta. A támogatás összege 
bruttó 14.729.966 millió forint. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe beépítette ezen 
felújítás költségét. Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsön a kivitelezői árajánlatok bekéréséről. 
Javasolja, hogy az árajánlatkérő dokumentáció kerüljön kiküldésre az Arvia Építő Kft. (9024 Győr, 
Bartók Béla u. 8/A.), a MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft. (9028 Győr, Külső Sági u. 20.) és a 
Strabag STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület) 
(lev.cím: 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/D.) részére. 
 
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 
100/2018. (V. 22.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
– járdák felújítása (Duna – Táncsics – József Attila – 
Vörösmarty utcák) tárgyában ajánlattételi felhívást küld ki az 
alábbi gazdasági szereplőknek: 
- Arvia Építő Kft. (9024 Győr, Bartók Béla u. 8/A.) 
- MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft. (9028 Győr, Külső Sági 
u. 20.) 
- STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes 
utca 2. Infopark D épület; lev.cím: 9022 Győr, Schwarzenberg 
u. 8/D.) 
 
Felelős: Lendvai Ivánné polgármester 
Határidő: azonnal 
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b) Döntés letelepedési támogatásokról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13-14. mellékletét képezi.) 
 
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 
101/2018. (V. 22.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 19.) alapján 
lakáscélú önkormányzati támogatásban részesíti 
 

Benedek Viktor és Benedek-Kósa Brigitta 
5925 Gerendás, Fürdő u. 1. és 5920 Csorvás, Hunyadi J. u. 25. 

szám alatti lakosokat. 
 
A vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 350.000 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 

 
 
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 
102/2018. (V. 22.) határozata 

 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 
11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet alapján lakáscélú önkormányzati támogatásban 
részesíti 
 

Pruzsinszky Balázs és Pruzsinszky-Pósalaki Georgina 
9023 Győr, Kodály Z. u. 45. és 9023 Győr, Ifjúság krt. 30. szám 

alatti lakosokat. 
 
A vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 350.000 Ft. 
Megbízza a polgármestert, hogy a lakáscélú önkormányzati 
támogatásról szóló támogatási megállapodást a támogatottal 
megkösse és a kifizetésről intézkedjen. 
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