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Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-án 
(csütörtökön) 17,00 órakor tartott képviselő- testületi ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József 
  Ladocsi József  

Nagy Lóránt képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző  

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó-jegyzőkönyvvezető 
 
     

Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 főből 5 fő jelen van. Ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak 
szerint. Kéri, hogy a képviselők a napirendet fogadják el. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az egyéb döntést igénylő ügyek közé kérem felvenni a Vének Községért 
Közalapítvánnyal kapcsolatos kérdések tisztázását. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal határozathozatal nélkül, egyhangúlag egyetértett, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 

1.) Beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Vámosszabadi Győrzámollyal kíván 
létrehozni közös önkormányzati hivatalt, bízzunk benne, hogy a tárgyalások sikeresen zárulnak, 
erre még egy nap áll a települések rendelkezésére. 
 
Forrás József képviselő: Úgy gondolom, nem a körjegyzőség testületei idézték elő ezt a 
helyzetet. 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a helyettes jegyzői állásra a pályázatok beérkeztek, a 
polgármesterek döntése alapján a 3 pályázó közül Tóthné Ács Ildikó, a jelenlegi körjegyző láthatja 
el a közös hivatalban ezt a feladatot március 1-jétől mindaddig, míg a tartósan távol lévő jegyző 
ismét munkába nem áll. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző előadja, hogy a kisbajcsi iskola felvételi körzethatárai véglegesen 
kijelölésre kerültek, sajnos a győri területeket az önkormányzatok javaslata ellenére sem vették fel 
a körzetbe. Elmondja továbbá, hogy a testület döntése alapján a külterületi közkifolyó 
megszüntetése folyamatban van, mivel azonban csak egy mérőóraszám szerepel a 
közműszámlákon, meg kell tudni, hogy a külterületen lévőhöz tartozik-e az óra, vagy sem, nem 
lenne szerencsés, ha tévedésből a belterületi közkifolyó kerülne megszüntetésre. 
 
 
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag, határozathozatal nélkül tudomásul vette és elfogadta.  
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2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta a költségvetési tervezetet, amit 
már egyszer tárgyalt a képviselő-testület. Felhívja a képviselő-testületi tagok figyelmét arra, hogy a 
buszmegálló ügyében lépni kellene, mivel a felszálló utasok számára nincs fedett buszváró. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szerintem ezt a tételt majd csak akkor kellene betervezni, ha már 
ismeretesek előttünk a költségek, hiszen a költségvetést később lehet módosítani. 
 
Ladocsi József képviselő: Miért került bele több mint 1millió forint hitelfelvétel a 
költségvetésbe, mivel a középtávú tervben csak 2014. évtől van kimutatva? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a hitel felvételére már ebben az évben sor 
kerülhet, a középtávú terv csak a hitel visszafizetéséről szólt. 
 
Kiss Tamás polgármester: A szúnyogirtáshoz betervezett gépbeszerzést nem szabad kivenni, 
bár az esetleges beszerzés nagyban függ a szomszédos településektől. Ugyanakkor a 
szúnyogtérkép elkészítése is fontos lenne, azt azonban nem tudjuk pontosan, hogy melyek azok a 
települések, akik betervezték a térkép költségeit a költségvetésükbe. Amennyiben a többi település 
nem tervezte be a térkép elkészítését, akkor is irtani kell a szúnyogokat, ezért szeretném, ha benne 
maradna a gép beszerzése. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Úgy gondolom, hogy legjobb tudásunk szerint készítettük el a 
költségvetési tervezetet, ezért javaslom annak elfogadását. 
 
Kiss Tamás polgármester: A testület elfogadja-e a 2013. évi költségvetési tervezetet a megadott 
számokkal? 
Kiss Tamás polgármester az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-
testület elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2013.(III.01.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 
 

3.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása  
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző az írásos előterjesztéshez hozzáfűzi, hogy a többszöri 
módosításokra tekintettel, a testület tavaly év végén foglalta egységes szerkezetbe a kommunális 
adóról szóló önkormányzati rendeletet, amelyre törvényességi észrevétel érkezett a 
kormányhivataltól. A helyi szabályozás lényegi része az átdolgozással nem változott, a 
fogalomhasználat és az adóköteles kör szabályozása a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően 
került meghatározásra. 
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Forrás József képviselő: Ha mentesítjük a zártkertben élő állandó lakosokat az adófizetési 
kötelezettség alól, egyúttal azt is tudomásul vesszük, hogy ők ott élnek életvitelszerűen. Fel kell 
hívni a figyelmüket arra, hogy az ártéri területen egy esetleges árvízveszély miatt csak a saját 
felelősségükre tartózkodhatnak ott állandóan. Állásfoglalást kell kérni a katasztrófavédelemtől 
arról, hogy árvíz esetén mit tegyünk ezekkel a lakosokkal. 
 
Kiss Tamás polgármester: Tájékoztatni kell a lakosokat, hogy árvíz esetén mi a teendőjük. 
Többek között keressenek más lakhatási lehetőséget árvíz esetére, mivel ilyen esetben az 
önkormányzat csak átmenetileg tudja ellátni ezt a feladatot, huzamosabb ideig nem tudja 
elhelyezni a kitelepített lakosokat. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Árvíz esetén a kitelepítést meg tudjuk oldani, a Faluházba be tudjuk 
költöztetni őket egy rövidebb időre, véglegesen valóban nem tudjuk elhelyezni őket. Jogilag le kell 
tisztázni a lakókkal, hogy amennyiben ilyen veszélyhelyzet áll elő, akkor a saját felelősségükre 
tartózkodhatnak kint az üdülőben. 
 
Kiss Tamás polgármester: Úgy gondolom, hogy mindenki saját felelősségére élhet az ártérben. 
Amennyiben baj van, természetesen az önkormányzat segítséget nyújt, de tartós lakhatást nem 
tudunk biztosítani. Az árvízi védekezés idejére biztosítjuk az önkormányzati ingatlan használatát, 
de amint levonul az ár, akkor már nem tudjuk biztosítani a lakhatást, sem ideiglenesen, sem 
véglegesen. 
 
Kiss Tamás polgármester az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-
testület elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2013.(III.01.) önkormányzati rendelete  
a magánszemélyek kommunális adójáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 

 
Kiss Tamás polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rózsa vagy Ibolya utcában élő (állandó) 
lakóhellyel rendelkező, ott életvitelszerűen élő lakosok figyelmét fel kívánja hívni arra, hogy az 
ártérben életvitelszerűen kizárólag saját felelősségükre tartózkodhatnak, árvízveszély esetén tartós 
elhelyezésükről gondoskodni az önkormányzatnak nem áll módjában. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintettekkel a képviselő-testület álláspontját írásban 
közölje.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 

 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 
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33/2013.(II.28.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rózsa vagy Ibolya utcában élő (állandó) 
lakóhellyel rendelkező, ott életvitelszerűen élő lakosok figyelmét fel kívánja hívni arra, hogy az 

ártérben életvitelszerűen kizárólag saját felelősségükre tartózkodhatnak, árvízveszély esetén tartós 
elhelyezésükről gondoskodni az önkormányzatnak nem áll módjában. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintettekkel a képviselő-testület álláspontját írásban 

közölje.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 

 

 
4.)Egyéb, döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester: Átadom a szót Bazsó Zsolt képviselőnek. 
 

A) Botka László talajterhelési díja  
Előadó: Bazsó Zsolt képviselő 

 
Bazsó Zsolt képviselő ismerteti Botka László Vének, Petőfi utcai ingatlan tulajdonosának 
kérelmét, melyben kéri, hogy örökölt ingatlanán 2013. május 31. napjáig mentesülhessen a 
talajterhelési díj megfizetése alól.  
Bazsó Zsolt képviselő úgy látja, hogy kérelmező az egyetlen lakos, aki foglalkozik a talajterhelési 
díjjal. Ők nem szerepelnek a fizetésre kötelezettek között, mivel az ingatlanon a közelmúltig nem 
volt vízfogyasztás. A megadott határidőig rá fognak kötni a szennyvízcsatornára.  
 
Ladocsi József képviselő: Szerintem a házban nincs is vízóra, ezért nem számláz a szolgáltató 
sem. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Amint felszerelésre kerül a vízóra, jelentkezik a szolgáltató azzal, 
hogy vagy kössön rá a csatornára, vagy fizessen talajterhelési díjat.  
 
Bazsó Zsolt képviselő elmondja, hogy meg fogja kérdezni, hogy van-e külön vízóra az 
ingatlanon, és mikor fog pontosan rákötni a szennyvízrendszerre. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A talajterhelési díj meddig él még? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy legkésőbb június 1. napjáig valamennyi 
ingatlantulajdonosnak rá kell kötnie a csatornára. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Kinek a költsége a bekötés? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy az ingatlantulajdonosé. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Ha már hosszú évek folyamán nem sikerült lezárni és tisztázni a 
talajterhelési díj kérdését, jó lenne, ha 2013. évben ezt véglegesen tisztáznánk. Pl. vagy elengedjük 
a felhalmozott hátralékot, vagy ledolgozza az adós. A jelenlegi helyzetet is tisztázni kell, mivel 
szerintem van olyan, aki rákötött a rendszerre, a szolgáltató mégis a talajterhelési díj fizetésére 
kötelezettként tartja nyilván. 
 
A képviselő-testület jelen napirendi pontnál döntést nem hozott. 
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B) Vének Községért Közalapítvány elnökének kérdése  
Előadó: Bazsó Zsolt képviselő 

 
Bazsó Zsolt képviselő továbbítja az alapítványi elnök kérdését, aki azt szeretné tudni, hogy az 
alapítvány pénzét hogyan használta fel a testület. 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy nem érti a kérdést, hiszen amennyiben kifizetés van 
az alapítványi számláról, arról az alapítvány kuratóriumának határozatot kell hoznia, továbbá a 
számla felett két alapítványi tag együttesen jogosult rendelkezni, a képviselő-testületnek e 
tekintetben semminemű jogosultsága nincs. 
 
A képviselő-testület az elhangzottakat határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
 
Napirendek után:  
 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Vének község ebben az évben 
ünnepli fennállásának 920 éves évfordulóját, erre tekintettel szeretnének egy szerény rendezvényt 
szervezni. 
A közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázat benyújtásra került február 26-án a munkaügyi 
kirendeltség felé, ennek keretében 3 fő került igénylésre 4 havi foglalkoztatásra, napi 6 órás 
munkaidővel. Döntés még nem született, tehát március 1-től már nem kezdődik meg a 
foglalkoztatás.  
 
 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kiss Tamás polgármester megköszönte a képviselők aktív 
részvételét, és a nyílt ülést bezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Kiss Tamás    Tóthné Ács Ildikó 

 polgármester     körjegyző 


