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JEGYZŐKÖNYV 

 
Mely készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 12-én 10.00 órai 
kezdettel tartott ülésén 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
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 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 

    
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.) 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: a képviselő-testület beszámolót kapott az önkormányzat és a 
közös fenntartású intézményei 2009. évi költségvetésének ¾-ed éves alakulásáról. Másrészt elfogadásra 
került a 2010. évi költségvetési koncepció. A decemberi testületi ülésen elfogadta a testület a Győri TKT 
megállapodásának módosítását. A határozatok az abban foglaltak szerint végrehajtásra kerültek. Kéri, hogy 
a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2010.(II.12.) határozat 

 Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70, 71/2009. (XI.23.) ÉS 80/2009. (XII.23.) 
számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, és tudomásul vette. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 
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2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetése 

 Előadó: Jakusné Ságer Anna polgármester 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester tételesen előterjeszti a 2010. évi költségvetési tervezetet az alábbiak 
szerint: Faluház pince helyiségének felújítása, elnyert pályázat, melynek végső határideje 2010. augusztus.  
 
Forrás József képviselő pontosan meg kell nézni, hogy hogyan tudnánk ezt megoldani, mivel a régi 
fugákból nehéz lesz kiszedni a fugázó anyagot. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester a körjegyzőségi hozzájárulás csökkeni fog, mert a közös testületi 
ülésen csökkentettük a körjegyzőség 2010. évi költségvetési tervezetét. Az iskolai hozzájárulás szerintem a 
jelenleg betervezett összeggel kell elfogadni, év közben is lehet rajta módosítani.  
 
Burányi Bernadett körjegyző: Itt is fog csökkenni a cafetéria rendszerbe beállított összeg, mivel a 
körjegyzőség alkalmazottai számára elfogadott szabályzat alapján kerül ez is megállapításra. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester szerintem a tüzelő beírt összeg kevesebb is lehet, mivel 
önkormányzati erdőből vágjuk ki a tűzifát. Szeretnék beszerezni egy fahasogató készüléket. A telefon és az 
internet használat díja nagyon magas. Itt is meg kell próbálni esetlegesen a szerződést felülvizsgálni. Együtt 
a körjegyzőséggel meg lehetne kérdezni. 100 ezer forintot, szerintem le kellene húzni. A telefon is 
esetlegesen kevesebb lehet mivel a saját telefonom is kevesebb. A villanyszámlából is le lehet venni 100 
ezer forintot. A halászléfőző versenyre betervezet összeg hasonló, mint az elmúlt évben. Az 
esélyegyenlőségi tervre betervezett 200 ezer forint + Áfa esetlegesen nem kell, mivel jelenleg még nem 
biztos, hogy az uniós pályázat nyerni fog. Szerintem ha nyerünk, akkor is ráérünk megcsináltatni. Javasolja 
kivenni a költségvetésből. A pénzmaradvány csak előzetesen került betervezésre, ez még pontosan nem 
ismeretes. Város és községgazdálkodás szakfeladaton került betervezésre a jurta tábor tetőzetének 
felújítása, amelyre pályáztak az elmúlt évben. Ez csak akkor fog megvalósulni, ha nyer az önkormányzat. 
A jelenlegi üzemeltető a jurta tábor felújításával kapcsolatosan levelet küldött válasz szerint a felújítás kb. 
600 ezer forintba került, és nem szeretne ebben az évben bérleti díjat fizetni. Ez azonban csak akkor 
fogadható el, ha számlával is tudja igazolni a felújítást.  
Ha nem fizet bérleti díjat az 600 ezer forintos bevételi kiesést jelent az önkormányzatnál. Ezt a már 
említett lefaragásokból, illetve az esetlegesen bevezetésre kerülő idegenforgalmi adó bevezetéséből lehet 
kipótolni. Az idegenforgalmi adó rendeletet meg kell a testületnek alkotni, és már ez ebben az évben 
lehetne vele számolni. 
 
Burányi Bernadett körjegyző a rendelet szövegével kapcsolatban elmondja, hogy jogszabályi változás 
következtében teljesítési és megvalósítási tervet kell készíteni ezentúl. Azonban ennek végrehajtásának 
mikéntje még a gyakorlatban nem világos 2010. és 2011. évre is ki lehet zárni annak elkészítését.   A 6. §-t 
nem szükséges szerepeltetni a rendeletben, javasolja ennek kivételét. 
 
Kollár Miklós képviselő az E-ON-hoz be kellene szólni, mivel a kempingen sokáig égnek a villanyok. A 
faluban sokkal előbb lekapcsolják a lámpákat. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester: Meg fogjuk írni a levelet. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy az önkormányzat által kivetett adók viszonylag jól 
befolytak, kérdezi, hogy miért kevesebb a gépjármű adó? A segélyek a jelenleg folyósított segélyek alapján 
kerültek kiszámolásra. A könyvtári tevékenység szakfeladatnál a betervezett kiadásokat teljes mértékben 
fedezi a TKT támogatás. 
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Kollár Miklós képviselő szerint a tüzelőre betervezett összeget meg kellene növelni, ezt belső 
átcsoportosítással kellene megvalósítani. A közutak fenntartására betervezett 625 ezer forint betervezése 
maradjon, mivel ehhez esetlegesen a Bácsai Agrár Zrt-től illetve a fák kivágását végző vállalkozástól külön 
hozzájárulást fogunk kérni. Így megoldható a közmeghallgatás során felvetett út karbantartása. 
 
Forrás József képviselő szerint szigorú gazdálkodást kell folytatni. 
 
Kollár Miklós képviselő szerint járda vagy út építésre kellene pályázni. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester: Sajnos nem tudunk pályázni, mivel az önerőt nem tudjuk biztosítani. 
 
Kollár Miklós képviselő kérdezi, hogy mi van a jurta pályázattal? 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester Várhatóan március hónapban fogják elbírálni, azonban még nem 
kaptunk hiánypótlásra sem felszólítást. Összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák 
meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2010.(II. 15.) rendelete  

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
(Külön íven kerül csatolásra.) 

 
3.) Közfoglalkoztatási terv elfogadása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a Közfoglalkoztatási Tervet minden évben el kell fogadnia 

a képviselő-testületnek. Az idei évben 6 fő került betervezésre, a dolgozók bérének 95%-át az államtól 

vissza lehet igényelni. Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

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

8/2010.(II.12.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét 
elfogadja. Felkéri a körjegyzőt, a jogszabályban meghatározott szervek számára történő megküldése 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Határidő: Azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 
 

4.) Idegenforgalmi adó rendelet megalkotása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző  
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a kieső bevétel miatt került elkészítésre a rendelt a 
képviselő-testület kérésének megfelelően 300 Ft/fő/éjjel számolva, illetve a helyi adó tv. szerint a gyerek 
után nem kell fizetni, azok mentességet élveznek. Ha a vállalkozó nem szedi be az adót, akkor is be kell 
fizetnie az önkormányzat felé. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
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Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2010.(II.15.) rendelete  
Az idegenforgalmi adóról 
(Külön íven kerül csatolásra.) 

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

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták. 
Családi napközi bevezetésében Vének község nem kíván részt venni, de támogatnia kellene annak 
érdekében, hogy a társulás más településein bevezethető legyen. További változások az intézményeket 
érinti: Mórichida csatlakozik a mozgókönyvtárhoz, családsegítés kikerül a kistérség feladatából, mert ezt 
2010-tól nem kívánja ellátni.  
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2010. (II.12.) határozat 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodás módosítását a mellékletben (előterjesztésben) foglaltak szerint, melyek az ellátási 

formákat az alábbiakban érintik: 
1. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás intézményfenntartóként az Ikrény Mikrotérség 

Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye útján biztosítja a családi napközi feladatot, melynek 
ellátásához a település csatlakozik. Továbbá a feladatot Dunaszentpál, Győr és Vámosszabadi 

vonatkozásában, Dunaszentpállal kötött külön megállapodás alapján biztosítja. 
2. Elfogadja Mezőörs csatlakozását a mozgókönyvtári feladat ellátáshoz. 

3. A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot a Társulás nem látja el 
2010-től, így ezen feladatok  kikerülnek a Megállapodásból. 

4. Törlésre kerül a Társulási Megállapodás 4. sz. mellékletéből a Mackó Kuckó Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsöde. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 

 
 
 
Mivel mást tárgy, bejelentés nem volt a polgármester bezárta képviselő-testület nyilvános ülését. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
Burányi Bernadett                                         Jakusné Ságer Anna  

                            körjegyző                                          polgármester 

   


