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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV    
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én (hétfő) 17,00 órakor 
tartott képviselő- testületi ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak:   Kiss Tamás polgármester 
  Forrás József 
  Ladocsi József  

Nagy Lóránt képviselők 
 
Igazoltan távol van: Bazsó Zsolt képviselő 
 
Jelen van továbbá:  Tóthné Ács Ildikó körjegyző  
   Weisz Orsolya családgondozó 
   Dr. Nágel József háziorvos 

Nérer Miklós r. törzszászlós körzeti megbízott 
  

Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. Megállapítja, 
hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 5 képviselőből 4 fő jelen van, 1 fő igazoltan távol.  
 
 

1.) A napirendi pontok meghatározása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint, és kéri, hogy a 
napirendi pontokat a képviselők fogadják el. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
58/2013.(V.29.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. május 29-i ülés napirendi pontjait az alábbiak 
szerint határozza meg: 

1.) A napirendi pontok meghatározása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

3.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgáltató 2012. évi tevékenységéről 
Előadó: Weisz Orsolya családgondozó 

4.) Beszámoló a 2012. évi háziorvosi tevékenységről 
Előadó: Dr. Nágel József háziorvos 

5.) Beszámoló a körzeti megbízott rendőr 2012. évi munkájáról 
Előadó: Nérer Miklós r. törzszászlós körzeti megbízott 

6.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

7.) Megállapodás Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás vagyonának megosztásáról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

8.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 
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Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előző testületi ülés óta lejárt határidejű 
határozatok: módosult az önkormányzat 2012. évi költségvetése, elfogadásra került a 2012. évi 
zárszámadás, elnapolásra került az önkormányzat 2014. évi koncepciója, amely legkésőbb október 31-ig a 
testület elé kerül jóváhagyásra, döntés született az építéshatósági társulás megszüntetéséről, május 22-én 
sor került a vagyonmegosztási egyeztetésre a polgármesterek és jegyzők között, a megállapodás-tervezet 
megküldésre került az önkormányzatok részére, valamint módosult a szilárd hulladékról szóló 
önkormányzati rendelet. Ezen kívül sikeresen lezajlott május 1-jén a XXIII. halászléfőző verseny, 
kedvező visszhang érkezett a látogatók részéről is. Nevezési jegyekből a bevétel 48.000,-Ft volt. A 
kiadások a következők: parti sátor és tányérok beszerzése 51.843,-Ft, kávé, fűszerek: 4.115,-Ft, 
Rendezvényszervezés 317.500,-Ft, szórólap, plakát 19.050,-Ft,  hal vásárlás 71.120,-Ft, mindösszesen 
463.628,-Ft. A lehívható LEADER pályázati támogatás összege 250.000,-Ft, tehát a költségvetésben 
szereplő 350.000,-Ft-os keretet nem lépte túl az önkormányzat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kiss Tamás polgármester kéri, hogy a szóbeli beszámolót a képviselők fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
59/2013.(V.29.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 55,56,57/2013.(IV.29.) határozatai végrehajtásáról 
szóló szóbeli beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

3.) Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltató 2012. évi tevékenységéről 
Előadó: Weisz Orsolya családgondozó 

 
Weisz Orsolya családgondozó beszámol a 2012. évi tevékenységről az előterjesztés szerint. Elmondja, 
hogy a községben nincs számottevő számban veszélyeztetett gyermek, 3 család gyermekeit gondozza, év 
közben 1 fő védelembe vétel megszűnt nagykorúvá válás miatt. Ismerteti a statisztikai adatokat a 
tevékenységével kapcsolatban. Szakmaközi megbeszélésre többször sor kerül, védőnővel is folyamatos és 
rendszeres a kapcsolattartás, új jelzés az elmúlt évben gondozásra szoruló gyermekről nem érkezett. 
Anyagi megélhetési gond az ellátottak szinte mindegyikénél jellemző.  Mivel kisebb számban szoktak 
jelentkezni a gyerekek, inkább a négy településnek együtt szoktam megszervezni a szabadidős 
programokat. 
 
Kiss Tamás polgármester: Ide egyedül kíséred a gyerekeket? 
 
Weisz Orsolya családgondozó: Igen, vagy más kollégákkal együtt. 
 
Kiss Tamás polgármester: Az anyagi problémákon nem nagyon lehet segíteni, de a nevelési, 
beilleszkedési problémákon hogyan próbálsz segíteni? 
 
Weisz Orsolya családgondozó: A nevelési tanácsadót minden esetben szoktam javasolni, itt komplex 
segítséget kapnak akkor, ha már otthon nem tudják kezelni a problémákat. Ajánlok munkahelyet anyagi 
gondok enyhítésére, nevelési, életviteli tanácsokat adok, ezt vagy megfogadják a szülők, vagy nem, ezek 
főleg intézményekkel összefüggő problémák. 
 
Weisz Orsolya családgondozó ezt követően kéri a képviselők segítségét a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítéséhez a célcsoportok meghatározásával kapcsolatban. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
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Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évben végzett gyermekjóléti szolgálat 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja, és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
60/2013.(V.29.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évben végzett gyermekjóléti szolgálat 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja, és tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

4.) Beszámoló a háziorvos 2012. évi tevékenységéről 
Előadó: Dr. Nágel József háziorvos 
 

Dr. Nágel József háziorvos az írásos előterjesztéshez néhány kiegészítést szeretne fűzni: a sürgősségi 
ellátás új rendszere döcögve indult, mivel ugyanazok az emberek végzik már más osztályok munkáját is, 
akik eddig, a várakozási idő sajnos most is nagyon hosszú. Különösebb problémával nem találkoztam 
Véneken a munkám során, és ilyet nem is jelzett felém senki. 
 
Forrás József képviselő: Szükséges- e valami a rendelőbe? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Csak apróbb dolgok, mint pl. zsanér, de semmi különös. 
 
Forrás József képviselő: A nyugdíjasklub rendszeresen összejön a Faluházban, és mivel nagyon öreg a 
falu, felmerült, hogy lehetne számukra háziorvosi tájékoztatót tartani, egészségügyi kérdésekről. 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Van rá lehetőség, szívesen eljövök és válaszolok a kérdésekre, csak annyit 
kérek, hogy az időpontot jelezzék 2 héttel korábban. 
 
Kiss Tamás polgármester: Manapság az újraélesztés sokszor szóba kerül, erről nem lehetne itt helyben is 
tájékoztatást, oktatást tartani? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Képzést csak kijelölt személyek tarthatnak, de tudok segíteni 
kapcsolatfelvételben, oktató szervezésében, felveszem a kapcsolatot a mentőszolgálattal. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Nágel József háziorvos beszámolóját a 2012. évi 
háziorvosi tevékenységről jóváhagyja, és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

61/2013.(IV.29.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Nágel József háziorvos beszámolóját a 2012. évi 

háziorvosi tevékenységről jóváhagyja, és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

5.) Beszámoló a körzeti megbízott rendőr 2012. évi munkájáról 
       Előadó: Nérer Miklós r. törzszászlós körzeti megbízott 
 
Nérer Miklós körzeti megbízott: Az írásos anyaghoz annyit fűznék hozzá, hogy Vének messze nem 
tartozik az ún. „fertőzött” települések közé, a bűncselekmények száma csak látszólag magasabb, súlyában 
szerencsére csekély. 
 
Kiss Tamás polgármester: A felderítések aránya milyen? 
 
Nérer Miklós körzeti megbízott: Pontos adatot nem tudok mondani, de a szomszédos településekhez 
hasonlóan Véneken is jó az arány, Nagybajcson pl. 92%-os. 
 
Forrás József képviselő: Az üdülőtulajdonosokkal folytatott megbeszélésen elhangzott, hogy hétvégén 
mindig van gyorshajtó az utcákon. Jó lenne pl. szombat délelőttönként „megvillanni” a faluban a 
rendőrség részéről, mert egyre több gyerek biciklizik az utcákon, ahol elég 60-70km/h sebesség, és 
megtörténik a baj. 
 
Nérer Miklós körzeti megbízott: Jöhetünk gyakrabban, de amint megjelenünk, nem lesz gyorshajtás. 
 
Forrás József képviselő: Nem lehetne egy traffipax-ot időnként felállítani a faluban? 
 
Nérer Miklós körzeti megbízott: Egy zsákutcáról van szó, ahol a forgalom elenyésző, nem indokolja a 
sebességmérő használatát, de jelzem az igényt. El kell mondani, hogy a megyében van 4 db mérő, ez vasúti 
átkelőknél, nagy forgalmú utakon használatos mindenekelőtt. 
 
Nagy Lóránt képviselő: Fekvőrendőr nem lenne jó? 
 
Forrás József képviselő: A fekvőrendőr nem lenne célszerű, mert a jó minőségű utcát elrontaná, a 
szakértő szerint is. A nyár elején jó lenne tájékoztatást tartani a gyerekeknek arról, hogy pl. egy csoki lopás, 
orvhorgászás, gyorshajtás milyen felelősséggel jár, fontos a megelőzés.  
 
Nérer Miklós körzeti megbízott: Semmi akadálya, költségvonzata sincs, de időpontot egyeztetni kell, 
mert a kollégákra nagyon magas az igény. Átfogó programmal rendelkeznek, népszerű, Nagybajcson is 
folyik, már több előadásra sor került. A horgászatról szívesen tartok én előadást, csak nagyon nehéz lesz 
összehívni a gyerekeket, pláne nyári szünetben. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nérer Miklós rendőr törzszászlós körzeti megbízott 
beszámolóját a település közbiztonságának és közlekedési helyzetének értékeléséről, valamint 2012. évi 
rendőri tevékenységéről tudomásul veszik, és jóváagyják. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

62/2013.(IV.29.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nérer Miklós rendőr törzszászlós körzeti megbízott 
beszámolóját a település közbiztonságának és közlekedési helyzetének értékeléséről, valamint 2012. évi 

rendőri tevékenységéről tudomásul veszik, és jóváhagyják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
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6.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző az írásos beszámolót kiegészíteni nem kívánja, de a kérdésekre 
szívesen válaszol. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kiss Tamás polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

63/2013.(V.29.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul 
veszi. A Képviselő-testület felkéri a helyettes jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolót a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
Határidő: 2013.05.31. 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 
 
 

7.) Megállapodás Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás vagyonának megosztásáról  
Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy a megállapodás a társulás vagyonának, azaz a 
legutóbbi ülésen már tárgyalt eszközök megosztását, valamint a fizetendő hozzájárulások mértékét rögzíti, 
de rendelkezik a felmentési védelem alatt álló köztisztviselővel kapcsolatos költségekről is. A tervezet a 
május 22-i polgármesteri és jegyzői egyeztetés alapján került véglegesítésre. Az eszközökre Felpéc és 
Kisbajcs önkormányzatai tartanak igényt, akik a társult polgármesterek megegyezése alapján könyv szerinti 
nettó értéken juthatnak hozzá a műszerhez és számítógéphez, fényképezőgéphez. Ezen kívül a notebook 
és a lézeres mérő értékesítésre kerül. Az egyes eszközök tulajdonba adása, tehát megvásárlása, az 
értékesítés, valamint a fenntartói hozzájárulások megfizetése után Vének önkormányzatát 4.165,-Ft illeti 
meg. 
 
Kiss Tamás polgármester javasolja a megállapodás jóváhagyását. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felpéc, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének és Nyúl 
Községek Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulása vagyonának megosztásáról szóló megállapodást a 
mellékelt előterjesztés szerint megismerte, és jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert és a helyettes jegyzőt a megállapodás aláírására. A képviselő-testület felkéri a helyettes 
jegyzőt, hogy a döntésről a társult képviselő-testületeket értesítse. 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

64/2013.(V.29.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felpéc, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének és Nyúl Községek 
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Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulása vagyonának megosztásáról szóló megállapodást a mellékelt 
előterjesztés szerint megismerte, és jóváhagyja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a helyettes jegyzőt a megállapodás aláírására. 
A képviselő-testület felkéri a helyettes jegyzőt, hogy a döntésről a társult képviselő-testületeket értesítse. 

Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

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

 
Kiss Tamás polgármester: Javaslom, hogy tegyünk végre pontot a szúnyogriasztó gép beszerzésének 
végére. 
 
Forrás József képviselő: Előtte mindenképpen tisztázni kell, hogy ki fogja működtetni, a vegyszert, 
üzemanyagot beszerezni, azt, hogy Natura2000 területen lehet-e használni, ki dönti el, hogy mikor irtsunk 
szúnyogot. Ezeket pontosan meg kell határozni, mert 300ezer forint az önkormányzatnak nagy összeg, 
ezeket a kérdéseket előtte tisztázzuk. 
 
Kiss Tamás polgármester: Ahogy azt a szakértő elmondta, nem kell engedély hozzá, a vegyszer 
kiskereskedelmi forgalomban kapható. 
 
Nagy Lóránt képviselő: Ez a gép egy- vagy kétemberes? 
 
Forrás József képviselő: Inkább kétemberes, kell egy, aki vezeti, és kell egy utánfutós. És én mégiscsak 
megkérdezném az ÁNTSZ-t, egy telefonos megkeresést megér. Ha a gépnek nem is, de a működtetőnek 
kell-e külön engedély? 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott. 
 
  
 
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     helyettes jegyző 
 


