
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 20-án (szerdán) 18.00 órai 
kezdettel tartott nyílt testületi ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József 
  Ladocsi József 
  Tolnai Károly képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
      Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 
 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 főből mindenki jelen van. Ismerteti a napirendeket a meghívóban foglaltak 
szerint. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetérett, és az alábbi napirendet 
tárgyalta. 
 

1.) Beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a vis maior pályázat benyújtásra került, az 
Államkincstár hiánypótlást kért, egyúttal közölték, hogy a révház és a hozzá vezető út felújítása nem 
támogatható, mivel ártérben helyezkednek el. Így a pályázatot a Rózsa utca helyrehozatalával 
továbbították.  
A Faluház udvarán elkezdődött egy kisebb fajta átalakítás, murvás út kerül kialakításra. Az erőnknek 
megfelelően fogjuk majd folytatni a feladatot. 
Nefelejcs napköziotthonos óvoda fűtéskorszerűsítésére a pályázatot a gesztor Kisbajcs önkormányzata 
benyújtotta március 30-án.  
Kéri, hogy a testület fogadja el a tájékoztatót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
19/ 2011. (IV.20.) határozat 

 Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9, 10/2011. határozatai végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta, és tudomásul vette. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

2.)  Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 
   Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 



Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a 2010. évi költségvetés módosításához 
kapcsolódó írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Ismerteti a rendelet-tervezetet, valamint az 
előirányzat módosítások okait: Az utolsó módosítás óta az önkormányzat a kisebbségi választásra, 
rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben nyújtott pénzbeli támogatásra kapott költségvetési 
támogatást, utólagos lemondásra került sor állami normatíváról, ezáltal csökkentek a szociális 
támogatásra fordított kifizetések is. Ismerteti a módosított főösszegeket 
 
Kiss Tamás polgármester kérdezi, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását az 
előterjesztett számokkal elfogadja-e a testület. 
 
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3 /2011. (IV.21.) rendelete 

Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetéséről szóló 1 /2010. 
(II.5.) rendeletének módosításáról 
 (A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 

 
3.) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról (zárszámadás) 

       Előadó: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták, ismerteti a 
rendelettervezetet, illetve a szöveges előterjesztést. Kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket, 
mondják el véleményeiket. 
 
Forrás József képviselő Kiegészíteném a beszámolót azzal, hogy a továbbiakban előzetes javaslatokat 
kérünk a körjegyzőség részéről a gazdálkodást illetően. Pl. a következő költségvetés összeállításánál már 
jó lenne, ha nem követnénk el hibákat, ha el tudnánk kerülni a túlköltekezést.  
 
Bazsó Zsolt  képviselő Mikor fog a képviselő testület a 2011. évi gazdálkodásról tájékoztatót kapni? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó tájékoztatja a képviselőket az önkormányzat aktuális 
egyenlegéről, befolyt adókról és állami támogatásokról. 
 
Forrás József képviselő Kérné a képviselő testület a talajterhelési díjra kötelezettek névsorát, pontosan 
kik és mennyit fizetnek talajterhelési díjat. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző A pontos listáról és a hátralékok összegétről holnapi nap 
folyamán tájékoztatom a testületi tagokat; jelen pillanatig befizetés erre az önkormányzati számlára nem 
érkezett a fogyasztóktól. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2011. (IV.21.) rendelete 

Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 
 
 



 4.) 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
     Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzést ellátó szakértők a 2010. 
évben a szerződéseket vizsgálták felül. A szabályszerűségi ellenőrzés végrehajtása során felmérték és 
értékelték a szabályzatokat, okmányokat, nyilvántartásokat, stb. Az ellenőrök javaslata, hogy a jövőben  
kötelezettség vállalásra kizárólag  a körjegyző  ellenjegyezését követően kerüljön sor.  
 
A képviselő-testület a jelentést egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2011.(IV.20.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatnál 2010. évben végzett belső 

ellenőrzésről szóló tájékoztatót elfogadja és tudomásul veszi.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
  
 5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 

A) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjeygző 

 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a 2011. évi költségvetésben a 
kötelezettségvállalás meghaladja az önkormányzati törvényben rögzített éves kötelezettségvállalás felső 
határát, ez azonban az önhiki pályázatnál kizáró tényező. Vének esetében 161 ezer forinttal több a 
betervezett működési forráshiány a megengedettnél, ezért a testületnek módosítania kell a 2011 évi 
költségvetési rendeletét, feladatelmaradással, esetleg a működési bevétel növekedésével. Javasolja az 
utak üzemeltetése, fenntartása estén 200 ezer forinttal csökkenteni a fenntartási kiadásokat, így a 
betervezett forráshiány is ugyan ennyivel fog csökkeni. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5 /2011. (IV.21.) rendelete 

Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetéséről szóló 1 /2011. 
(II.17.) rendeletének módosításáról 

 (A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 

B) ÖNHIKI pályázat benyújtása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző tájékoztatja a testületet, hogy 2011. évben már csak egy fajta 
támogatási lehetőségre lehet pályázni, az önhikit és a működésképtelen önkormányzatok támogatását 
összevonták, kevert megoldás született, nagyon szigorú feltételekkel.  
2010. évben az önkormányzat a kötelezettségeit nehezen, illetve nem tudta telejesíteni. Jelenleg 607 ezer 
forint elmaradása mutatkozik intézményi hozzájárulás területén. Az elmúlt évben az önkormányzat 
fejlesztési hiányt halmozott fel, mivel a meglévő építési telkekből nem tudott értékesíteni, valamint a 
kommunális adó bevétel is már működési bevételként kellett elszámolni. Szeretnénk kihasználni a 
lehetőséget, az első beadási határidő 2011. május 2. Ebben az évben igényelhető még támogatás 
szeptember 10. és november 5. határidővel, egy önkormányzat azonban legfeljebb kétszer nyújthat be 
támogatási igényt. 
 



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

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testület 

21/2011. (IV.20.)határozata 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról 
1. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 

(továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

2. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibáján kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 

nyilatkozatot teszi: 

I. b) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és 

Kisbajcs székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2011. évben ilyen 

jogcímen 770 ezer forint összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 1 025 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 

88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 

V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a pályázati kritériumok megvizsgálására, ennek 

függvényében a pályázat elkészítésére, a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2011. május 2. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 

 
 
 C) Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 
rendelet módosítása 

Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a Győr-Szol azzal a kéréssel kereste meg az 
önkormányzatot, hogy a rendeletében szereplő háromhavi számlázás helyett a jelenleg is gyakorlatban 
lévő kéthavi ütemezést tegye lehetővé, ezért szükséges a rendelet módosítása, amennyiben ez a 
testületnek megfelel. 
 
Forrás József  képviselő szerint ez a számlázási ütem a lakosságnak is kevésbé lenne megterhelő, mint 
a negyedéves fizetés. Javasolja a rendelet módosítását. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/ 2011. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
11/2010.(XII.23.) rendelet módosításáról 



(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 
 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és a nyílt 
ülést bezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Kiss Tamás      Tóthné Ács Ildikó 
polgármester      megbízott körjegyző 

 


