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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 31-én 17.30 órai 
kezdettel tartott ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Körjegyzőség 
 
Jelen vannak:  Jakusné Ságer Anna polgármester 

Forrás József  
Kollár Miklós 
Tolnay Károly  
Zomboriné Madarász Zsuzsanna képviselők 
 

Igazoltan távol van: Horváth Árpád képviselő 
 

 
Jelen van továbbá:  Burányi Bernadett körjegyző 

Deák Adrienn jegyzőkönyvvezető 
    
Jakusné Ságer Anna polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a 6 tag közül 5 jelen van.  
Előterjeszti a napirendet, amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak, és az alábbi napirendet tárgyalták. 
 

1.) Döntés révpályázaton benyújtásáról 
 Előadó: Jakusné Ságer Anna polgármester 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy ismételten lehetőség nyílik pályázni a révre. 
Működtetésre, illetőleg eszközbeszerzésre lehetséges benyújtani a pályázatot. Működtetésre javasolja csak 
beadni. Sajnos a közcélú foglalkoztatásban a továbbiakban a révész nem tud részt venni, mert jogosulttá 
válik álláskereséséi támogatásra. Ismertet a pályázat főszámait. Kéri, hogy a képviselők tegyék fel 
kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot alkotja: 

 

28/2010.(V.31.) számú határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közforgalmú, 

közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, 
felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2010. 

(V.13.) KHEM rendelet alapján pályázatot nyújt be a rév működtetésének biztosítására. 
Az önkormányzat által vállalt önrész mértéke: 259 E Ft. 

Az önkormányzat által pályázott támogatás mértéke: 1.034 E Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2010.május 31. 
Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 
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2.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a jelzőrendszeres témában lehetőség kínálkozik, hogy a 

négy település Győrhöz csatlakozzon, a győri önkormányzattal kössön szerződést. A feladatot, ha a 

szerződés megköttetik az Egészségügyi és Szociális Intézmény látná el. Viszont Győr ahhoz a feltételhez 

köti, hogy a győri rendelet szerinti térítési díjakat alkalmazná az itteni ellátottakra is. Ami nagy mértékű 

önkormányzati hozzájárulást takar. Ismerteti ennek összegét. Kéri, hozzák meg a képviselők döntésüket. 

 

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

29/2010.(V.31.) számú határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  

hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot nem kívánja ellátni a továbbiakban,  
mivel az számára nem kötelező feladat. 

Határidő: 2010.május 31. 
Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 

 
 

3.) Döntés folyószámlahitelről 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző  
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az önkormányzat jelenleg fennálló folyószámlahitele e 

hónap végén lejár. Viszont az önkormányzat anyagi helyezet továbbra is szükségessé teszi, a hitelkeret 

rendelkezésre állását. Ismét 1.500 ezer forint felvételére lenne szükség, ezáltal megoldódnak az 

önkormányzat likviditási gondjai. Kéri, hogy a képviselők vitassák meg az anyagot. 

 

 

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

 
30/2010.(V.31.) határozat 

1./ A Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámla-hitel igénybevételét rendeli el. 
A hitel célja: Önkormányzat likviditásának biztosítása 

A hitel összege: 1.500.000,- 
A hitel futamideje: 1 év 

Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és 
jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési 
bevételét, valamint mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt-re történő 

engedményezését, továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló, Vének Petőfi u. 3. 
szám alatti 74. hrsz-ú ingatlant. 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 
igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ 

bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 
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2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Körjegyzőnek hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel 
történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal 

megkösse. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 
 
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 

   


