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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 8-án 14.00 órai 
kezdettel tartott ülésén 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak:  Jakusné Ságer Anna polgármester 

Forrás József  
Kollár Miklós 
Tolnay Károly  
képviselők 
 

Igazoltan távol van: Horváth Árpád, Zomboriné Madarász Zsuzsanna képviselők 
 

Jelen van továbbá:  Burányi Bernadett körjegyző 
Deák Adrienn jegyzőkönyvvezető 
Kiss Tamás Kuratórium Elnöke 

    
Jakusné Ságer Anna polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a 6 tag közül 4 jelen van.  
Előterjeszti a napirendet, amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak, és az alábbi napirendet tárgyalták. 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülés óta több határozat 
végrehajtási határideje járt le, nevezetesen: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
8/2010.(II.15.) határozatával elfogadta a közfoglalkoztatási tervet, a 9/2010.(II.15.) határozatával 
módosította a Győri Többcélú Kistérségi Társulás megállapodását. A határozatok az abban foglaltak 
szerint végrehajtásra kerültek. Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Forrás József képviselő nehezményezi, hogy a véneki közfoglalkoztatottak munkaidejüket többnyire az 
utcán sétálgatva töltik. Javasolja, hogy a véneki polgármester asszony tartson eligazítást a napi teendőkkel 
kapcsolatban, valamint délután ellenőrizze a munkájukat. Kéri, hogy beszélje meg nevezettekkel, hogy a 
faluban sétálgatás helyett tartózkodjanak a hivatalon belül, amennyiben minden teendőjükkel végeztek. 
Kéri továbbá, hogy a napi munkájukat azzal kezdjék, hogy a buszmegállót rendbe teszik.  
 
Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy ő nem tudja őket egész nap ellenőrizni, de úgy látja, 
hogy a napi munkájukat elvégzik, de megígéri, hogy ez ügyben beszél nevezettekkel. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2010.(IV.8.) határozat 

 Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2010. (II.15.) és a 9/2010.(II.15.) határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, és tudomásul vette. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 
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2) Beszámoló Vének Községért Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről 
 Előadó: Kiss Tamás Kuratórium Elnöke 
 
Kiss Tamás Kuratóriumi Elnök elmondja, hogy az év folyamán kirándulási költségekhez, 
mikuláscsomagok megvásárlásához, a női torna költségeihez járultak hozzá, valamint az önkormányzat 
kölcsönt kapott az alapítványtól a ravatalozóhoz. Elmondja továbbá, hogy 50.000 forinttal támogatják az 
idei halászléfőző versenyt, valamint egy gyermekműsorral járulnak hozzá a rendezvényhez. Az idei évben 
szúnyoggyérítésre különítenek el nagyobb összeget. Az alapítványi bál bevétele 54.000 forint volt. 15.000 
forint számítógép-vásárlással támogattak egy helyi családot. ( Beszámoló jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy az alapítványi ülésen nem döntöttek számszerűen a 
szúnyoggyérítésről, ez a nyár folyamán fog eldőlni. 
 
Forrás József képviselő javasolja, hogy július körül egy földi illetve egy légi szúnyogirtás tervezzenek be. 
 
Összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 

14/2010.(IV.8.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vének Községért Közalapítvány 2009. évi 
beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 

 
3.) Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy szükséges kisebbségi szavazatszámláló bizottsági tagokat 
megválasztani. Az önkormányzati képviselőválasztással egyidejűleg lehetőség nyílik kisebbségi szavazásra. 
A választópolgárok nemsokára megkapják az értesítőket, hogy kérhetik kisebbségi névjegyzékbe vételüket. 
Ha ilyen lesz, akkor le kell folytatni a kisebbségi választást és ehhez szükséges a kisebbségi bizottság 
megválasztása, aminek határideje 2010. március 22. Ismerteti a jelölteket. 
Kéri, hogy hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2010.(IV.08.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottságba 

megválasztja Jakus István, Baján Jánosné, Horváth Árpádné, Budai Viola, Csákvári Ferenc véneki 
lakosokat. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 

 
 

4.) XX. Nemzetközi Halászléfőző verseny megrendezése 
Előadó: Jakusné Ságer Anna polgármester  
 

Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy amiben döntést kell hozni a programszervező 
kiválasztása. Dabaston (Fesztivál 69. Kft.) rendezvényszervező megküldte az ajánlatot. Ismerteti annak 
tartalmát és az ajánlattevő által nyújtandó kedvezményeket. A bekerülési költség előreláthatólag bruttó 
398.875,- Ft. A meghívó elkészült, mely tartalmazza a részletes programot. A mulatós zenészt nem 
javasolja, mert az már nem fér bele a költségvetési keretbe. A halat a szokásos módon és helyen fogja 
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megrendelni. Javasolja, hogy az idei évre emeljék meg a nevezési díj összegét 3.500 Ft-ról 4.000 Ft-ra. A 
képviselőket a továbbiakban is tájékoztatni fogja az előkészületekről. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 

16/2010.(IV.8.) határozat 

Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a XX. Alkalommal megrendezésre kerülő 
Halászléfőző verseny programjainak lebonyolítására a Fesztivál 69. Rendezvényszervező és 

Vendéglátóipari Kft. (9700, Szombathely, Nádor u. 9.) ajánlatát fogadja el. 
A képviselő-testület felkéri polgármesterét a megrendezésben való közreműködésre. 

Határidő: 2010. május 1. 
Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 

 
5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Jakusné Ságer Anna polgármester, Burányi Bernadett körjegyző  

 
Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy egyéb döntést igénylő ügyről nem tud. Mivel mást 
tárgy, bejelentés nem volt a polgármester bezárta képviselő-testület nyilvános ülését. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
Burányi Bernadett                                         Jakusné Ságer Anna  

                            körjegyző                                          polgármester 

   


