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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 
5 -én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén 
 
Helye: Vének, Faluház 
  
Jelen vannak:  Jakusné Ságer Anna polgármester 

Forrás József 
Kollár Miklós 
Tolnay Károly képviselők 
 
Burányi Bernadett körjegyző 
 

Igazoltan távol:  Horváth Árpád 
   Zomboriné Madarász Zsuzsanna képviselők 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mert a 6 tag közül 4 jelen van. Előterjeszti a napirendi 
javaslatot, melyet a képviselők egyhangúlag elfogadtak, és az alábbi napirendet tárgyalják. 
 
 

1.) Beszámoló lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy több határozat végrehajtási ideje is lejárt, 
nevezetesen az alábbiak: 

 15/2010 (IV.8.) határozatban választotta meg a testület a kisebbségi 
szavazatszámláló bizottság tagjait, kisebbségi választásra nem kerül sor, mivel nem 
kezdeményezte legalább 30 választópolgár kisebbségi névjegyzékbe vételét. 

 16/2010. (IV.8.) határozatban választotta ki a testület a Fesztivál 69 
Rendezvényszervező-t a Halászléfőző versenyen való közreműködésre. Tájékoztatja 
továbbá a képviselőket a felmerült költségekről. 750 ezer Ft-ba került összesen a 
rendezvény, alapítványi támogatás 50 ezer Ft, bevétel a nevezési díjakból 44 ezer Ft, 
a költségvetésben 650 ezer Ft volt betervezve. 

 26/2010 (.IV.28.) határozatban a testület a működésképtelen önkormányzatok egyéb 
támogatása pályázat benyújtása mellett döntött. Sajnos a pályázat nem nyert, viszont 
második körben ismételten figyelembe veszik a pályázatunkat. 

 Révpályázatra az önkormányzat szintén pályázott, erről a 28/2010(V.31.) 
határozatban döntött a testület, 1 millió Ft támogatást ítéltek meg, önrész 259 ezer 
Ft. 
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 30/2010  (V.31.) határozatban folyószámla hitelfelvételről döntött a testület 1,5 
millió Ft értékben, a szerződés megkötésre került, a hitelkeret az önkormányzat 
rendelkezésére áll. Kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadják el.     

 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2010.(VIII.5.) határozat 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2010.(IV.8.) és 16/2010.(IV.8.), valamint a 

26,28,30/2010.(V.31.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, és tudomásul vette. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 

 
 

2.) Győri Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

34/2010.(VIII.5.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

2010.05.06. napján a Társulási Tanács által elfogadott Megállapodás módosítását (7. sz. 
módosítás) elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 

 
3.) Döntés beiskolázási támogatásról 

Előadó: Jakusné Ságer Anna polgármester 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a tavalyi évben is adott ilyen fajta 

támogatást az önkormányzat, az általános iskolásoknak 4.500 Ft-ot, a középiskolásoknak 

5.500 Ft-ot,  a főiskolásoknak 7.500 Ft-ot, a támogatási forma jövedelemtől függően volt 

adható (nyugdíjminimum 150%-a). Tavaly 9 általános iskolás és 4 középiskolás kapott 

támogatást. Az idei évben a költségvetésben külön nem lett keret beállítva, de az átmeneti 

segélyből és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból átcsoportosítással történhet 

kifizetés. 

 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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35/2010.(VIII.5.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010/2011. tanévre azon tanulók 
után nyújtja, ahol a családban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 
150%-át  nem haladja meg. A támogatás kérelemre nyújtható, melyhez iskolalátogatási 

bizonyítványt is csatolni kell.  
A tanévkezdési támogatás mértékét az általános iskolába járók esetében 4.500,- Ft-ban, a 
középiskolások esetében 5.500,- Ft-ban, a felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében 

7.500,- Ft-ban állapítja meg.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tanulók szüleit a támogatás 

mértékéről értesítse, továbbá a körjegyző a tanévkezdési támogatások kifizetéséről 
gondoskodjék. 

Határidő: 2010. szeptember 30.  
Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 

 
4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előadó: Jakusné Ságer Anna polgármester 

    Burányi Bernadett körjegyző 

 

A)  Kérelem kommunális díj alóli mentességre 
Előadó: Jakusné Ságer Anna polgármester 

 

Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy kérelemmel fordultak az 

önkormányzathoz, hogy a szemétdíj megfizetése alól kedvezményt kérjenek, arra való 

hivatkozással, hogy a 70. évet betöltötték. Viszont a kérelmező nem egyedülálló. A rendelet 

szerint csak egyedülálló 70 év feletti részesül ilyen támogatásban, a gyakorlatban azonban 

nem így van. Javasolja a kérelmet elfogadni erre a félévre, mivel a kommunális rendeletet 

amúgy is módosítani szükséges a 2011. évtől végbemenő változás miatt.  

 

Tolnay Károly képviselő kérdezi, hogy mi számít komposztálásnak? 

 

Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy a központilag meghatározottnál 

szigorúbbat nem határozhatunk meg.  

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2010.(VIII.5.) határozat 
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Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyedi döntés alapján Écsi Pál 

Vének, Petőfi u. 34. szám alatti lakost a 2010. második félévére a kommunális hulladék 

szállítás díjának megfizetése alól 50%-os kedvezményben részesíti. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az érintettet a döntésről értesítse, valamint a 

KOMSZOL irányába a szükséges intézkedést megtegye. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

 

 

B) Iskola akadálymenetesítése 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a bíráló bizottsági ülés megtörtént, 1 ajánlat 
érkezett, hiánypótlást teljesítette a CÉHMESTER Kft., más ajánlattevő nincs. A cég az 
iparkamara szerveződése, kisebb iparosokat fogja össze. Ménfőcsanakon óvoda 
kivitelezését végezte, meg volt elégedve vele az önkormányzat.  
Költségösszetevőt ismerteti. A beadott ajánlat és a pályázatban szereplő építésre 
rendelkezésre álló összeg között 823 ezer forint különbség van. Tervellenőrt nem kell 
alkalmazni, ennek a költségét (525 ezer Ft) át lehet csoportosítani az építésre, illetve 
számolhatunk még a dokumentáció értékesítéséből befolyt pénzzel (382 ezer Ft). 
Összességében nem kell hozzátenni az önkormányzatoknak, még marad is egy kevés. 
Javasolja felhatalmazni a gesztorönkormányzatot a döntés meghozatalára. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

     37/2010.(VIII.5.) határozat 

Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kisbajcs Község 
Önkormányzata Képviselő-testületét, mint gesztorönkormányzatot, hogy a közös 

fenntartású „Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola komplex 
akadálymentesítési munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntést 

meghozza, a nyertes ajánlattevőt meghatározza. 
Vének Község Önkormányzata felhatalmazza továbbá Kisbajcs Község Polgármesterét, 

hogy a szerződést a nyertes ajánlattevővel megkösse. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 
 

C) Kolozsnémai gyerekek étkeztetése 

Előadó: Jakusné Ságer Anna polgármester 
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Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy kolozsnémai gyerekek néhány napot 

fognak eltölteni Véneken, az étkeztetésüket meg kell oldani. Ebédre szeretne befizetni az 

Öreg Duna Vendéglőben. Kb. 50.000 Ft-be fog kerülni.  

 

Kollár Miklós képviselő támogatja az étkeztetést. 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2010.(VIII.5.)  határozat 

Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármestert, hogy a 

kolozsnémai gyerekek részére az Öreg Duna Vendéglőben az ebéd megrendelésről 

gondoskodjon legfeljebb 50.000 Ft értékben. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosításakor az 

előirányzat átvezetésről gondoskodjon  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 

Burányi Bernadett körjegyző 

 

Napirend után: Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy az üdülőterület villanya 

miatt a szükséges lépéseket megtették, de még csak a múlt héten keresték meg személyesen. 

Abban az esetben van mód eltérő világításra, ha az önkormányzat nyilatkozatot ad ki, hogy 

ha esetleg bűncselekmény történik, vállalja az önkormányzat a felelősséget. Összességében 

20%-ot lehet vele spórolni. Ilyen eset még nem fordult elő, hogy az önkormányzatot tették 

volna felelőssé, ezért javasolja elfogadni. A közvilágítást azonban nem kapcsolhatjuk le, 

mert azért vezettük ki, hogy közbiztonság magasabb legyen. 

 

Kollár Miklós képviselő kérdezi, hogy az Aranykert Vének szégyene volt, most rendben 

van. Kéri a polgármestert, hogy gyakrabban történjen meg a kaszálás. 

 

Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy egy évben kétszer van kaszálás, de 

felkéri a Vízügyet, hogy a turistákra tekintettel gyakrabban törtéjen meg.  

 
Mivel más tárgyú bejelentés nem volt, polgármester megköszönte a jelenlévők aktív 
részvételét és a nyilvános ülést bezárta. 

K.m.f. 
 

 Burányi Bernadett                                   Jakusné Ságer Anna 
                         körjegyző                            polgármester 

   


