
 

JEGYZŐKÖNYV 
    

Mely készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 24-én 16,30 órai 
kezdettel tartott nyilvános ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház  
 
Jelen vannak:    Kiss Tamás polgármester 

Bazsó Zsolt 
Forrás József 
Tolnai Károly 

Igazoltan távol van:  Ladocsi József képviselő 
 
Jelen van továbbá:   Burányi Bernadett körjegyző 
    Szabó Miklós iskolaigazgató 
     
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 
mert 5 tag közül 4 jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint, melyet a 
képviselők egyhangúlag elfogadtak, és az alábbi napirendet tárgyalják. 
 

 

1.) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Pedagógiai 

Programjának módosítása 

Előadó: Szabó Miklós iskolaigazgató 

 

Szabó Miklós iskolaigazgató ismerteti az átdolgozott pedagógiai programot. Ennek a tanévnek a 

második félévétől lehetőség van a régi osztályozásos módszer vissza hozatalára, a 2. osztály második 

félévétől. A szöveges értékelésbe az osztályzatok behelyettesítése a pedagógusok közreműködésével 

megtörtént. Néhány példát említ. Kéri a képviselő-testületet, hogy a módosítást fogadják el. A 

szakrendszerű visszavezetése miatt tavasszal ismételten át kell dolgozni a programot, ekkor már nem 

lehet szakértő nélkül elfogadni. Tavasszal ismételten meg fogja emiatt keresni a testületeket. Továbbá 

elmondja, hogy szándékában áll átdolgozni az iskola házirendjét, mert az túl hosszadalmas. 

 

Bazsó Zsolt képviselő elmondja, hogy személy szerint örül az osztályzás visszavezetésének, mert nem 

volt jó módszer az értékelés. 

 

Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2010.(XI.24.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú 

Művészetoktatási Iskola Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja, és 

tudomásul veszi.    

Határidő: Azonnal  

Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 

2.) TKT társulási megállapodás módosítása 



Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző ismerteti a megállapodás módosításának okát: a megyei önkormányzat 

nem vállalja a logopédiai feladatot, a társulás munkaszervezete egy fő pénzügyi és gazdasági ügyintéző 

helyett 2 főre módosul. Kéri a képviselőket, fogadják el a módosítást. 

 

Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2010.(XI.24.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi.    

Határidő: Azonnal  

Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 

3.) Ellenőrzési stratégiai terv elfogadása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a stratégiai tervet a belső ellenőr készítette az egész 

társulásra vonatkozólag jogszabályi előírások és pénzügyminiszteri standardok alapján.  Összefoglalja 

tartalmát. Ezen kell alapulnia a belső ellenőrzési tervnek is.  

 

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

80/2010. (XI. 24.) határozata 

 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011-14 évekre vonatkozó ellenőrzési stratégiai 

tervet az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző  

 

4.) Nyugdíjas nap megbeszélése 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 

Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy december 16-án szeretnék megrendezni. Lekérte a listát a 

nyugdíjasokról, ezt át kellene nézni. Kb. 90 ezer forint áll rendelkezésre a megrendezésre. A vendégül 

látást kellene megbeszélni. Javasolja, hogy azok, akik nem tudnak eljönni, kapjanak ajándékcsomagot. 

 

Forrás József képviselő kért ajánlatot a Joó konyhától javasolja, hogy hidegtál legyen. 

 

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

81/2010. (XI. 24.) határozata 

 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évben nyugdíjas nap ünnepséget kíván 

szervezni. A képviselő-testület a rendezvényre és ajándékcsomagokra összesen 90.000 Ft-ot kíván 

költeni. A kiadások nem léphetik túl a meghatározott keretet. 

Határidő: 2010. december 16. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 

Mivel más tárgyú bejelentés nem volt, polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és a 

nyilvános ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 



Burányi Bernadett                                           Kiss Tamás 

      körjegyző                     polgármester 
 


