
 

 

  
 
 
 

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
 
 
 
 

készült  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. szeptember 16-án (hétfő) 17,00 órai kezdettel tartott  
nyílt ülésén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATOK:  107-113/2013. (IX.16.)  
 
RENDELETEK:     8/2013.(IX.17.) 



 

 2 

JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV    
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án (hétfő) 17,00 
órakor tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Bazsó Zsolt alpolgármester 
  Forrás József 

Ladocsi József 
Nagy Lóránt képviselők 

 
Igazoltan távol van: Kiss Tamás polgármester  
 
Jelen vannak továbbá:  
tanácskozási joggal:  Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
meghívottként:   Weisz Orsolya családgondozó  
jegyzőkönyvvezető:  Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 
 
     
Bazsó Zsolt alpolgármester köszönti a megjelenteket és a meghívott vendégeket. Tájékoztatja a 
testületet, hogy a polgármester akadályoztatása következtében az ülést ő vezeti. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mert 5 képviselőből 4 fő jelen van, 1 fő igazoltan távol.  
 
Bazsó Zsolt alpolgármester 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: 

 
107/2013.(IX.16.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. szeptember 16-i ülés napirendi pontjait az 
alábbiak szerint határozza meg: 

1.) A napirendi pontok meghatározása Előadó: Bazsó Zsolt alpolgármester 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Bazsó Zsolt alpolgármester  
3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása Előadó: Bazsó Zsolt alpolgármester 

4.) Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásának eredményéről Előadó: Bazsó Zsolt 
alpolgármester 

5.) Döntés az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjáról Előadó: Bazsó Zsolt alpolgármester  
6.) Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatás tárgyában Előadó: Bazsó Zsolt alpolgármester 
7.) Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Bazsó Zsolt alpolgármester 
8.) Egyéb, döntést igénylő ügyek Előadó: Bazsó Zsolt alpolgármester 

9.) Zárt ülésen szociális kérelmek elbírálása Előadó: Bazsó Zsolt alpolgármester  
 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Bazsó Zsolt alpolgármester 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előző testületi ülések óta lejárt határidejű 
határozatok: a képviselő-testület megalkotta az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmalkotási 
célra történő igénybevételéről szóló rendeletet, mely megküldésre került a megyei kormányhivatal felé, és 
publikálásra került a nemzeti Jogszabálytár honlapján. Beiskolázási támogatási kérelem lehetősége 
kihirdetésre került, benyújtott kérelmek száma egy, megítélt és kifizetett támogatás: 4.500,- Ft. 
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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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

108/2013.(IX.16.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 94/2013.(VIII.21.) határozata végrehajtásáról szóló 

beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Bazsó Zsolt alpolgármester 
 
 

2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Bazsó Zsolt alpolgármester 

 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a testületi tagok megkapták az írásos anyagot, van-e kérdése 
a képviselőknek ezzel kapcsolatban? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy az előirányzat-módosítást egyrészt a 
szerkezetátalakítási tartalék címén, másrészt a települési önkormányzatok támogatása címén az 
önkormányzatnak nyújtott állami támogatás indokolja. Ezen támogatásokat elszámolási kötelezettség 
nélkül vehette igénybe az önkormányzat. Így a bevételi és kiadási főösszegek 17.214.840,-Ft-ra 
módosulnak. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet 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 rendeletet alkotta: 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
( A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 
 

3.) Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásának eredményéről  
Előadó: Bazsó Zsolt alpolgármester 

 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a testületi tagok megkapták az írásos előterjesztést, a féléves 
beszámolót vitára bocsátja. 
 
Forrás József képviselő: Ismerjük-e már a vis maior pályázatunk eredményét?  
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy mai nap kapott értesítést az önkormányzat arról, 
hogy támogatásban részesül erre a célra. Ugyanígy a könyvtári támogatás helyzete is változott június 30. 
óta. Javasolja, hogy a részleteket az egyéb, döntést igénylő ügyek között tárgyalják.  
 



 

 4 

Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a révüzemeltetéssel kapcsolatban döntött arról a képviselő-
testület, hogy csak megbízásos szerződéssel alkalmaz révészt, tehát az eredeti betervezett összeghez képest 
jelentősen alacsonyabbak a kiadások ezen a szakfeladaton.  
 
Forrás József képviselő felveti, hogy a rossz idő beálltával jó lenne a hajót kivenni a vízből, és a Faluház 
udvarán kellene elhelyezni, meg kell őrizni az értékállóságát, ne hagyjuk a Duna partján.  
 
Bazsó Zsolt alpolgármester szerint idegenforgalmi adóból nagyon kevés összeg folyt be, fel kellene 
szólítani a szállásadókat, főleg a magánszemélyeket, hogy az adó befizetése kötelező. A talajterhelési díjból 
az I. félévben nem folyt be semmi, jó lenne ezt végre tisztázni, és a kintlévőségeket behajtani.  
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy kiküldésre kerültek a felszólító levelek a 
hátralékosok felé, néhányan jelentkeztek is, hogy megkeressük a megoldást a hátralék rendezésére, 
azonban nem biztos, hogy realizálódik belőle bevétel, mivel alacsony jövedelmű családokról van szó. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: A hátralékos listára az üdülősök is rákerültek? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Igen, de azon a területen nincs szennyvízhálózat, amire 
ráköthetnének, ez az adatszolgáltatás hibája, hogy őket is fizetésre kötelezettként tartja nyilván. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: Ezt a problémát ebben az évben mindenképpen le kellene zárni, mivel csak 
toljuk magunk előtt az egyre növekvő hátralékokat. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a közfoglalkoztatást lehetőségünk szerint kihasználtuk 
ebben az évben, és megkérném a hivatal dolgozóit, készítsék elő, hogy novembertől újra pályázhassunk 
egy fő közfoglalkoztatására, aki majd ellátja a fűtési feladatokat is a Faluházban. 
 
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: 
 

109/2013.(IX.16.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásának 

eredményéről szóló beszámolót az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés szerint megismerte, és jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Bazsó Zsolt alpolgármester 
 
 
4.) Döntés az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjáról  

Előadó: Bazsó Zsolt alpolgármester  
 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy mindenki megkapta az előterjesztést, kérdezi, hogy van-e a 
képviselőknek kérdése?  
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy a program elkészítése kötelező a település számára, 
ezért a közös hivatal önkormányzatainál a családgondozó került kijelölésre esélyegyenlőségi referensként, 
aki képzésen vett részt, és mindhárom település esélyegyenlőségi programját elkészítette. A program 
hiányában az önkormányzat nem lenne jogosult sem hazai, sem uniós pályázati támogatás igénybevételére. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a település történetéről szóló fejezetben néhány 
pontosításra szükség van, de csak a település bemutatásával kapcsolatosan, szakmai dologba nem kíván 
beleszólni. Felkéri Forrás József képviselőt, hogy a családgondozóval együttműködve gondoskodjon a 
történeti adatok helyesbítéséről. 
 
Weisz Orsolya családgondozó elmondja, hogy javítja a pontatlanságokat a településtörténeti szakaszban.  
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Bazsó Zsolt alpolgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
(melynek része az intézkedési terv) az előterjesztés szerint megismerte, és a szóbeli kiegészítésekkel együtt 
jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, 
továbbá felhatalmazza az Esélyegyenlőségi Program aláírására. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
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: 
 

110/2013.(IX.16.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
(melynek része az intézkedési terv) az előterjesztés szerint megismerte, és a szóbeli kiegészítésekkel együtt 

jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, 
továbbá felhatalmazza az Esélyegyenlőségi Program aláírására. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

5.) Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatás tárgyában  
Előadó: Bazsó Zsolt alpolgármester 

 
Bazsó Zsolt alpolgármester az írásos előterjesztéshez annyit kívánok hozzátenni, hogy javaslom a 
pályázat benyújtását. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy a három jogosultsági feltételből kettőnek megfelel 
az önkormányzat, mivel csökkent az iparűzési adó alapja, valamint az egyéb szempontok közé 
bekerülnének a gázpalackok lopásával kapcsolatos költségek, amelynek megfizetése aránytalanul nagy teher 
lenne az önkormányzat számára. 
 
Forrás József képviselő: Mit tudunk a lopásról, hol tart a nyomozás? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy a rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg még a 
nyomozati szakaszban tart az eljárás, az elkövetőket kézre kerítették, mintegy két hónap múlva kerülhet a 
vádemelési javaslat az ügyészség elé. A biztosító álláspontja az, hogy addig nem fizet, amíg a rendőrség le 
nem zárja a nyomozati jegyzőkönyvet, mivel azonban az elkövetők előkerültek, nagy valószínűséggel nem 
hajlandó fizetni a biztosító társaság. A MOL ugyanakkor megküldte a félmillió forintos követelésről szóló 
számlát, kértük, hogy ezt bontsák meg külön a töltet, és külön a palacktestek költségére, mivel ez utóbbi 
követelést az önkormányzat nem tartja jogosnak. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 
39/2013. (VII. 31.) BM. rendelet 2.§- ában foglaltak alapján, működőképességét szolgáló támogatási igényt 
nyújt be. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról 
intézkedjen. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
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 
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ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

111/2013.(IX.16.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 

39/2013. (VII. 31.) BM. rendelet 2.§- ában foglaltak alapján, működőképességét szolgáló támogatási igényt 
nyújt be. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról intézkedjen. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

6.) Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának 
módosítása 

Előadó: Bazsó Zsolt alpolgármester 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester megkéri a helyettes jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a júliusi ülést követően ismét megtárgyalta és elfogadta az 
Alapító Okirat módosításával kapcsolatos előterjesztést. Így a 7. pont vitatott mondata kiegészült a „csak” 
szóval: „A pénzforgalmi szolgáltató részére a hozzájárulás megadása csak a határozattal kötelezett tagnak 
kötelezettsége.” Tehát nem mindenki kötelezett a felhatalmazó nyilatkozat aláírására, csak akire tekintettel 
a Társulási Tanács ilyen irányú határozatot hoz. Amennyiben viszont ilyen eset fordul elő, a Társulás 
jogosult az önkormányzat számláját inkasszálni. A képviselő-testület által augusztusban már tárgyalt 
előterjesztés és okirat érvénytelen. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester 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: 
 

112/2013. (IX.16.) határozat 
1. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.  
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

Határidő: azonnal 
2. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításának elfogadásáról a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a 

határozat megküldésével értesítse. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

3. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben 
foglalt és átvezetett, módosításokat tartalmazó Alapító Okirat aláírására. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
Határidő: az Alapító Okirat módosításának a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás valamennyi tag önkormányzata általi elfogadását követő 30 nap 
4. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 

mellékletét képező „Felhatalmazó levél” aláírására azzal, hogy a Társulási Tanács részére ez a 
dokumentum akkor kerül majd megküldésre, amikor a Társulási Tanács az Önkormányzat fizetési 

kötelezettségének elmulasztása miatt az Önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatóhoz beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó határozatát az Önkormányzat részére megküldte. 
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Felelős: Kiss Tamás polgármester 
Határidő: a Társulási Tanács beszedési megbízás benyújtására vonatkozó határozatának az Önkormányzat 

általi kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül. 
 
 

7.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 
A) Döntés BURSA Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 
 Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik 
csatlakozni az ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat a megyei önkormányzattal együtt ítélhet meg 
támogatást a pályázóknak, illetve az intézmény is támogathatja a főiskolásokat, egyetemistákat. Sajnos az 
intézmények és a megyei önkormányzat által nyújtott támogatás egyre inkább elmarad. Ismerteti a pályázati 
felhívás tartalmát. A pályáztatási rendszer hasonló a tavalyihoz, ebben az évben is az önkormányzat 
csatlakozása egyben az EPER-Bursa informatikai rendszerhez történő csatlakozást is jelenti. A pályázók a 
rendszerben maguk rögzítik adataikat. Az önkormányzat nyilatkozat megtételével október 11-ig 
csatlakozhat a programhoz, majd október 14-ig ki kell írnia a pályázatot. Az "A" típusú pályázatra azok az 
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas 
hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már 
nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási 
intézménybe. A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók 
jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak 
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és 
tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázatot papíralapon, a lakóhely 
szerint illetékes települési önkormányzat hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2013. november 15. Az ösztöndíj időtartama: "A" 
típusú pályázat esetében 10 hónap, azaz a 2013/2014. tanév második féléve és a 2014/2015. tanév első 
féléve; "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz a 2014/2015. tanév, a 2015/2016. tanév és a 2016/2017. 
tanév. A pályázat kötelező mellékletei: "A" típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kitöltött 
eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2013/2014. tanév első félévéről, illetve valamennyi pályázatnál 
igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. A szociális 
rászorultság igazolására további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozhat meg.  
 
A képviselő-testület további mellékleteket nem kíván előírni. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
1. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. 
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
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3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 
döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 
rendszerben rögzíti. 
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a 
pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek 
nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
Határidő: pályázat kiírására: 2013. október 14., pályázatok benyújtására: 2013. november 15.,  pályázatok 
elbírálására: 2013. december 14. 
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: 
 

113/2013. (IX.16.) határozat 
1. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 

visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. 
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 

döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 
rendszerben rögzíti. 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a 
pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek 

nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
Határidő: pályázat kiírására: 2013. október 14., pályázatok benyújtására: 2013. november 15.,  pályázatok 

elbírálására: 2013. december 14. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

B) Tájékoztató önkormányzati pályázatokkal kapcsolatban 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy az önkormányzati informatikai rendszerben már 
látható, hogy az önkormányzat pályázata pozitív elbírálásban részesült. A tájékoztatás szerint a védekezési 
költségek 95 %-a támogatott. A helyreállítási költségek egy részét kivették a támogatott körből, és a 
minisztérium által megállapított bruttó költségek 90 %-a kerül majd támogatásra. Felhívja a képviselők 
figyelmét arra, hogy a költségeket meg kell előlegeznie az önkormányzatnak. Az igénybevett támogatás 
felhasználásáról várhatóan egy éven belül kell elszámolni. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy majd ha megjön a határozat a döntésről, akkor visszatérünk 
majd a felhasználással kapcsolatos döntésre. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző beszámol arról, hogy a „Szeretlek, Magyarország!” elnevezésű 
pályázaton is nyert az önkormányzat, amelyből várhatóan 150ezer forintos támogatásban részesül. Ezt a 
támogatást szeptember 28- 29-én meg kell valósítani a tervezett és benyújtott programokra. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy ezt a rendezvényt akkor is megvalósította volna az 
önkormányzat, ha nem nyer, mivel közelebb kívánják hozni a falubelieket az üdülőtulajdonosokhoz. 
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A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

 
B) Tájékoztatás Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeri normatíva felhasználásáról  
Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Megyei Könyvtár 
értesítése szerint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeri normatívából kis értékű tárgyi eszköz vásárlására 
és rendezvényekre egyaránt nettó 100.245,- Ft-ot használhat fel Vének önkormányzata. Ismeretei a kis 
értékű tárgyi eszközök listáját, melyet segítségképpen küldött meg a könyvtár. Amennyiben nem az ebben 
meghatározott eszközöket és programokat szeretnénk beszerezni, akkor a felhívástól számított 2 héten 
belül jelezni kell a könyvtár felé. A normatív felhasználásának végső határideje 2013. november 30. 

 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a könyvtárra az önkormányzat az államtól is kap pénzt 
ebben az évben, azonban ez az összeg nem fedezi a könyvtáros bérét és járulékait sem, ezért utána kell 
nézni annak, hogy a jelentős költséggel járó tv-előfizetést milyen módon lehet lemondani. A normatíva 
felhasználásáról határidőn belül dönteni fogunk. 

. 
A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 

 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Bazsó Zsolt alpolgármester megköszönte a képviselők aktív 
részvételét, és a nyílt ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Bazsó Zsolt    Tóthné Ács Ildikó 

 alpolgármester     helyettes jegyző 
 


