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Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 26-án (szerda) 18,30 órakor 
tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:   Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József 

Nagy Lóránt képviselők 
 
Igazoltan távol van: Ladocsi József képviselő 
 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző  

 
     
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 képviselőből 4 fő jelen van, 1 fő igazoltan távol. Ismerteti a napirendet a 
meghívóban foglaltak szerint, és kéri, hogy a képviselők fogadják azt el.  
 

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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
75/2013.(VI.26.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. június 26-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.) Döntés árvízi vis maior igény benyújtásáról Előadó: Kiss Tamás polgármester 
4.) Elővásárlási jog gyakorlása a Pannon-Víz Zrt-ben Előadó: Kiss Tamás polgármester 

5.) GyTKT Társulási Megállapodás módosítása Előadó: Kiss Tamás polgármester 
6.) Települési értéktár létrehozásáról döntés Előadó: Kiss Tamás polgármester 

7.) Egyéb, döntést igénylő ügyek Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előző testületi ülések óta lejárt határidejű 
határozatok: jóváhagyta a testület a Gyermekjóléti Szolgáltató 2012. évi tevékenységéről készült 
beszámolót, a 2012. évi háziorvosi tevékenységről készült beszámolót, a körzeti megbízott rendőr 2012. 
évi munkájáról készült beszámolót, az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról 
készült beszámolót, valamint az Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás vagyonának megosztásáról szóló 
Megállapodást. Javaslatot tett a testület a dohány-kiskereskedelem ideiglenes gyakorlására jogosult 
személyére, a döntésről a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-t értesítettük. 
Kéri, hogy a szóbeli beszámolót a képviselők fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
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Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2013.(VI.26.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60,61,62,63,64 /2013.(V.29.) és a 65/2013.(VI.19.) 

határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

3.) Döntés árvízi vis maior igény benyújtásáról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy az árvízi veszélyhelyzet kihirdetését követő napokban az 
előzetes támogatási igény benyújtásra került, akkor azonban még sem a károk, sem a védekezés és 
helyreállítás költségei nem voltak ismertek. Az árhullám levonulását követően megkezdődött a károk 
felmérése, melyet a Kormányhivatal és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tegnapi nap folyamán helyszíni 
szemlét követően jegyzőkönyvbe vett. Ezen jegyzőkönyvek, valamint a védekezés során vezetett védelmi 
napló alapján ismerik el a védekezési és a helyreállítási költségeket.  
Tételes felsorolásban ismerteti a keletkezett károkat, melyeket az önkormányzat saját erőből helyreállítani 
nem képes. A konkrét védekezési és helyreállítási költségeket tartalmazó vis maior pályázat benyújtásának 
végső határideje július 16.  A védekezés költségei nem jelentősek, a helyreállítási munkálatok ajánlatait 
viszont szakértői véleménnyel kell alátámasztani. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: A helyreállítási munkákra kell ajánlatot kérni, hogy az értéket meg tudjuk 
határozni. A Rózsa, az Ibolya, a révhez vezető út felújításra szorul, ezen kívül a révház külső és belső 
felújítására is kell ajánlat.  
 
Kiss Tamás polgármester: Murvát kell a Faluház udvarára is hozatni, elmosta a víz. Javaslom, hogy az 
ARVIA Kft-től kérjünk ajánlatot, már jól ismeri a települést. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző felhívja a képviselő-testület figyelmét az EUSZA segélyalap 
felmérésére, melynek határideje július 2. A magánkárok felmérése tájékoztatás szintjén történik, az 
önkormányzatot ért károk pontos felmérése szintén nélkülözhetetlen az adatszolgáltatáshoz, ehhez pedig 
szakértőre van szükség. 
 
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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2013.(VI.26.) határozat 
vis maior pályázat benyújtása 

1. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vis maior támogatás felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 9/2011.(II. 15.) Korm. rendelet szerint vis maior támogatásra pályázatot nyújt be a 
177/2013.(VI.4.) Korm. rendelettel  kihirdetett árvízi veszélyhelyzet idején a Dunán levonuló árvíz 

következtében az árvízi védekezés, és ennek hatására megindult fakadóvíz képződés miatt keletkezett 
károk helyreállítási költségeire. 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik: 
a.)  Az Önkormányzat a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik. 

b.)  Önkormányzati épületben keletkezett kár. 
c.) A károsodott utak az önkormányzat településüzemeltetési kötelező feladatellátását szolgálják. 
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d.) Az önkormányzat vállalná a károsodott ingatlanokra a Korm. r. 5.§ (11) bekezdés szerinti értékkövető 
biztosítás megkötését, amennyiben erre lenne lehetőség. 

e.) Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

f.) Az önkormányzat saját erejéből – egészben- a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja 
megoldani. A felmerült károk helyreállítása az önkormányzat teljesítőképességét jelentősen meghaladja. Az 
önkormányzat a védekezési költségekhez a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 100 %-os 

támogatást, továbbá a helyreállítási költségekhez 90%-os támogatást igényel. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot az előírt példányban és a mellékletekkel 

együtt határidőre nyújtsa be. 
Határidő: 2013. július 16. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

4.) Elővásárlási jog gyakorlása a Pannon-Víz Zrt.-ben 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

  
Kiss Tamás polgármester az írásos előterjesztéshez nem kíván hozzáfűzni, hiszen az önkormányzat 
pénzügyi lehetőségeit tekintve nem életszerű a kérdés. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: Így van, nem áll módunkban megvásárolni a részvényeket. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jánossomorja Önkormányzata 
által a Pannon-Víz Zrt. tulajdonosainak, illetve a Pannon-Víz Zrt. számára felajánlott részvényeire 
vonatkozóan elővásárlási jogával nem kíván élni. 
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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2013.(VI.26.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jánossomorja Önkormányzata 

által a Pannon-Víz Zrt. tulajdonosainak, illetve a Pannon-Víz Zrt. számára felajánlott részvényeire 
vonatkozóan elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

5.) GyTKT Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 

Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy ahogy azt az írásos előterjesztés tartalmazza, a június 3-i 
kistérségi Társulási Tanácsülésen elfogadásra került a Társulási Megállapodás ismételt módosítása, melyet a 
képviselő-testületeknek jóvá kell hagyniuk, csak ezt követően léphet hatályba a módosítás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése által 
2013. június 3. napján elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés szerint megismerte, 
és jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2013.(VI.26.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése által 
2013. június 3. napján elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés szerint megismerte, 

és jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

6.) Települési értéktár létrehozásával kapcsolatos állásfoglalás 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A rendelkezésre álló idő 
rövid, ezért javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, mivel azonban az állásfoglalás 
módosítható, a kérdést a jövőben ismételten napirendre lehet tűzni.  
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: A kulturális örökség talán az egyetlen pont, amiben léphetnénk. Mivel a 
későbbiek folyamán a nemleges válasz megváltoztatható, így egyetértek a mostani határozati javaslattal. 
 
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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
80/2013.(VI.26.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény 3. §-a, továbbá a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 
szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján úgy dönt, hogy nem kíván élni a települési értéktár 

létrehozásának lehetőségével, azaz nem kívánja létrehozni a települési, illetve tájegységi értéktárat. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

7.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 

A) Arrabona EGTC Alapszabályának módosítása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester: Ahogy az az előterjesztésből is látszik, az Arrabona EGTC Közgyűlése május 
28-i ülésén elfogadta a szervezet Alapszabályának módosítására tett javaslatokat, melyet elsősorban a 
munkaszervezeti feladatok ellátásában bekövetkezett változások, ebből következően pedig egy saját 
munkaszervezet létrehozása, valamint az igazgatói kötelezettségvállalás mértéke tettek indokolttá. A 
módosítás érinti továbbá az Alapszabály 2. számú mellékletében a tagok felsorolását, ahonnan az alapító 
négy önkormányzat kikerült, azok felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Mivel Vének 
Önkormányzata a szervezet tagja, annak képviseletében a polgármester jogosult aláírni az új alapszabályt, 
kéri, hogy a képviselők a módosítást hagyják jóvá, és adjanak felhatalmazást a dokumentum aláírására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 



 

 6 

 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerint megismerte az Arrabona 
EGTC Alapszabályára tett módosításokat, azt tudomásul veszi, és jóváhagyja. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapszabály aláírására. 
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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2013.(VI.26.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerint megismerte az Arrabona 
EGTC Alapszabályára tett módosításokat, azt tudomásul veszi, és jóváhagyja. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapszabály aláírására. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

 
 
 
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 
 


