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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 18-án (péntek) 
17,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán. 
 
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 

   21 fő érdeklődő 
    

Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a falu lakosságát. Megállapítja, 
hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 5 főből mindenki jelen van. Előterjeszti a 
napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja. 
 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi tevékenységéről 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester köszönti a jelenlévőket. Tájékoztatást szeretne adni a 2011. évi 
önkormányzati tevékenységről, elsősorban nem a számok, hanem a faluban történtek tükrében. 
A testület tavaly októberi megválasztását követően a közösségi programok megszervezését, 
gazdasági stabilitás kialakítását tűztük ki célul, valamint olyan fejlesztésekre törekedtünk, ami 
Véneket a stagnálásból kilendítheti majd. A 2010-2014-re szóló gazdasági programban az is 
szerepelt, hogy a képviselő testület, az önkormányzat minél hatékonyabban működjön. 
Ha visszatekintünk erre a gazdasági programra, láthatjuk, hogy mi valósult meg belőle. Szinte telt 
házas közönség előtt került sor állami és egyházi ünnepeink megrendezésére. Egyéb 
rendezvényeinket az előző évekhez képest jelentősen alacsonyabb költséggel, de a megszokott 
színvonalon bonyolítottuk le. Az ősz folyamán első alkalommal rendeztük meg a kutyafogat hajtó 
versenyt, melyről számos média-kommentár látott napvilágot, jó hírét keltve a falunak. 
Közösségi élet is megélénkült az elmúlt egy évben, hiszen megalakult a nyugdíjas klub, emellett 
folyamatosan működik a könyvtár, ahol a könyvtárosnak köszönhetően rendszeresen gyermek 
programok is megszervezésre kerülnek. 
Az önkormányzat gazdasági helyzete stabilnak mondható. A képviselő-testület a takarékoskodást 
tűzte ki célul, ennek része az is, hogy társadalmi megbízatásban látom el a polgármesteri tisztséget. 
Az önkormányzat elsődleges feladata ebben az évben is az intézmények működtetése és a 
kötelező alapfeladatok ellátása volt. Ide tartozik az óvoda, iskola, körjegyzőség működtetése, 
védőnői szolgálat fenntartása, szociális feladatok ellátása, utak fenntartása és karbantartása. A 
betervezett 2011. évi kiadásokból jelenleg a teljesítés 40 %-os, azonban tudni kell, hogy több 
tervezett feladat is elmarad ebben az évben, így tehát kiadásaink az éves aránynak megfelelnek. 
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Bevételeink szintén arányosan teljesültek, néhány helyen, pl. önkormányzati adók esetében 
viszont túlteljesítettek. 
Pályázati szempontból sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Az ÖNHIKI pályázaton 1 millió 
forintot, vis maior keretből 552 ezer forintot, míg a rév működtetéséhez 1, 063 millió forintot 
nyert a község. 
Az elmúlt napokban a „Vének Községért” Közalapítvány pályázatokat nyújtott be a LEADER 
program keretében a falu központjának kialakítására, illetve a Faluház termeinek és 
vizesblokkjának felújítására, melyhez az önkormányzat a község turisztikai fellendítése érdekében 
kezességet vállalt. Sor kerülne így a Faluház teljes belső felújítására és a vizesblokk 
korszerűsítésére, mivel az messze nem felel meg a XXI. század követelményeinek. A másik 
pályázat pedig egy tematikus út kialakítása lenne, kiinduló pontként egy közösségi tér kerülne 
kialakításra a templom mellett, a rév és az Aranykert érintésével pedig be tudjuk majd mutatni a 
község épített és természeti kincseit is. A pályázatok benyújtásának elbírálása 2012 nyarán várható. 
Sajnos a központi költségvetésből kapott pénzek, illetve a saját bevételek nem teszik lehetővé, 
hogy az önkormányzat bárminemű fejlesztést tudjon végezni. Ezért folyamatosan figyeljük a 
pályázati lehetőségeket a turisztikai fejlesztésekre vonatkozólag is. 
Néhány szót szeretnék szólni magáról a képviselő-testület dolgairól, illetve az önkormányzati 
feladatokról. A községgel kapcsolatos feladatok megosztásra kerültek a testületi tagok között, úgy 
vélem, mindenki maximálisan kiveszi részét a tennivalókból. Szokássá vált, hogy minden héten 
összeülünk, és egyeztetünk Vének ügyeiről, bízunk benne, hogy ez meg is látszik az 
önkormányzat és a falu működésén. 
Ha megengedik, egy személyes megjegyzést is szeretnék tenni. Sajnálom, hogy még mindig nem 
szűnt meg a falu megosztottsága, továbbra is a klikkesedés a jellemző, amely egy ilyen kis 
közösségben, mint Vének, sok probléma forrása tud lenni. Nagyon megköszönném, hogy ha 
valakinek gondjai, kritikai észrevételei, illetve sérelmei vannak, azt akkor velem, illetve a 
képviselőkkel közöljék. Úgy gondolom, hogy a közösség formálásához, a békés egymás mellett 
éléshez ez is hozzátartozik. 
Az első napirendi ponthoz ennyit szerettem volna elmondani. Kérem, tegyék fel kérdéseiket a 
napirenddel kapcsolatban. 
 
Szilágyi Szilárd véneki lakos: Az önkormányzatnak van-e annyi bevétele, hogy az fedezze a 
kiadásokat? 
 
Kiss Tamás polgármester: Igen, nincsenek közüzemi és egyéb lejárt tartozásaink, az átmenetei 
likviditási gondokat folyószámla-hitel igénybevételével oldjuk meg, amit szinte azonnal mindig 
vissza is fizetünk. Tehát mindenképpen újabb bevételeket kell megszereznünk, hogy a mostani 
álló vízből kilábaljon a község. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Sajnos azt kell elmondani, hogy az állami támogatás folyamatosan 
csökken, illetve néhány meg is szűnt, ezzel szemben a feladatok egyre bővülnek, amelyekhez 
pluszforrást nem biztosít az állam. 
 
Ladocsi József  képviselő: Köszönöm, hogy a falu lakosságából ilyen sokan eljöttek, sajnos 
azonban éppen azokat nem látjuk, akik rendszeresen, minden segítséget elvárnak az 
önkormányzattól. Magam is örülök annak, hogy megalakult a nyugdíjas klub, illetve jól működik. 
Van egy jól működő közalapítványunk is, sajnos jelenleg gondokkal küzd, ezt is meg kell 
oldanunk. Emlékeztetném a jelen lévőket arra is, hogy az önkormányzat felhívást intézett a 
község lakosságához, pl. járda rendbetétele kérdésében, a mai napig ezt nem végezte el mindenki. 
 
Szombathelyi Ferenc véneki lakos: Én azt tudom elmondani, hogy ebben az évben nagyon sok 
jót kaptam az önkormányzattól, a rendezvényeken, megemlékezéseken keresztül. A járdák 
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rendbetétele még mindig fontos kérdés, ennek része az is, hogy a téli időszakban ne sózzunk 
mértéktelenül, hiszen mindenhol van hamu vagy homok, azt is fel lehet használni a csúszásveszély 
megszüntetésére, ezzel a járda sem megy tönkre. Sajnos valóban el kell mondani, hogy egyesek 
lustaságból nem tartják rendben maguk előtt a járdát, de segélyért jönnek az önkormányzathoz. 
 
Écsi Pál véneki lakos: Egyetértek, ezek nem szerencsétlenek, hanem lusta emberek. 
 
Budai Gyula véneki lakos: Én úgy gondolom, hogy az előző ciklusokban is sok jót kaptunk az 
önkormányzattól, az említett programok akkor is voltak, arról pedig néhányan nem tehetnek, 
hogy esetlegesen ide kényszerülnek pénzt kérni. 
 
Kiss Tamás polgármester: Az önkormányzat rövidesen megkezdi a Rákóczi utcai, útra rálógó 
diófák gallyazását. 
 
Forrás József  képviselő: Megvártuk, míg a termés beérik, most már le lehet gallyazni. 
 
Budai Gyula véneki lakos: A következő héten végig járjuk az utcákat, és a benyúló fákat 
legallyazzuk, el kell dönteni, hogy ki mit fog a favágás után elvégezni, takarítani. 
 
Szilágyi Szilárd véneki lakos: A levágott fákat javaslom a faluban élő rászorulóknak kiosztani. 
 
Kiss Tamás polgármester: A két benyújtott pályázat közül a Faluház felújítása a legfontosabb, 
mivel ha egy közösség összegyűlik, akkor kulturált helyre tudjanak összejönni, az idelátogatók és a 
falu lakosai egyaránt. Sajnos annak ellenére, hogy 100 %-os a támogatási intenzitás, tudni kell, 
hogy meg kell finanszíroznia az önkormányzatnak az Alapítványon keresztül. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A Győr-Szol-os hitelről bizonyára mindenkinek tudomása van, de el kell 
mondani, hogy a képviselő-testület úgy döntött, ezt nem terheljük tovább a lakosságra, hanem az 
önkormányzat felvállalja a visszafizetést. Ez az önkormányzatoknak 2003. évi vállalása, ezen 
túlmenően még további 1 millió forintot is ki akarnak fizettetni velünk, de ezt még nem tudták 
ráterhelni az önkormányzatokra. 
 
Szombathelyi Ferenc véneki lakos: Igen én is olvastam ezt az újságban, és sok helyen a 
lakossággal szeretnék megfizettetni. Azt is jó lenne tudni, hogy a szemétszállításért miért kell 
fizetni, ha nem is esszük kis a kukát? 
Jelezném azt is, hogy a gönyűi fehérje-feldolgozóból néha borzalmas szag árad, ezzel 
kapcsolatosan tettek-e már lépéseket? 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Igen, a rendelkezésre állás díjat minden esetben meg kell fizetni, még 
akkor is, ha egyszer sem vesszük igénybe a szolgáltatást. 
A fehérje-feldolgozóval kapcsolatban tettünk lépéseket, mivel a nyári időszakban voltak itt 
ellenőrök és mérők, azonban nem tudtak kimutatni semmit. 
 
Kiss Tamás polgármester: Időnként megkerestem a hatóságokat ezzel a problémával, azt 
követően valamivel jobb volt a helyzet. De csak néhány hétig. Tudomásom szerint létezik egyfajta 
vízfüggöny, ami a szagokat lezárná, de gondolom, hogy a használata sokba kerül, és nem akarják 
működtetni. 
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2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
 

Kiss Tamás polgármester: Bemutatja a képviselő-testület elképzelését a 2012. évi koncepciót 
illetően, melynek megvitatása jelenleg is zajlik. 
Mivel az előző évekről nem maradt tartaléka az önkormányzatnak, ezért jelentősebb fejlesztéseket, 
beruházásokat a jövő évben sem terveznek. Fő cél továbbra is az alapfeladatok ellátása, ez a 
legfontosabb. A várható bekerülési költség nem lesz magasabb, mint az idei, kb. 5,5-5, 7 millió 
forint.  A takarékosság jegyében, illetve a fennmaradás érdekében várhatóan a körjegyzőség 
bővítésére kerül sor a jövő évben, megérem Körjegyző asszonyt, hogy mondjon erről néhány 
szót. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Jelenleg is folynak a tárgyalások a községek között 
Nagybajcs csatlakozásáról. Kedvező döntés esetén 2012. január 1-jétől a körjegyzőség mint 
Kisbajcs-Nagybajcs-Vének Községek Körjegyzősége működne tovább, erre a várható jogszabályi 
változások miatt kerülne sor, hiszen az új önkormányzati törvény hatályba lépésétől a 2000 fő 
alatti települések közös hivatalt lesznek kötelesek működtetni. Úgy gondolom, mivel bizonyos 
szinten mindig is együttműködés volt a községek között, és tíz éven át közös körjegyzőséget 
működtettek, most is bízhatunk az eredményes együttműködésben. Nagybajcs község nyáron 
nyilvánította ki csatlakozási szándékát, ez a szándéka komolynak tűnik. A székhely község 
továbbra is Kisbajcs maradna. 
 
Szombathelyi Ferenc véneki lakos: A három községből össze fog jönni bőven ez a kétezer fő. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Sajnos nem biztos, mert jelenleg sincs meg a 2 ezer fő. 
 
Kiss Tamás polgármester: Gond akkor lenne, ha nem jönne létre ez a bővülés, mert a két 
jelenlegi községben nem jön az össze a 2000 fő, és a tervezet szerint ebben az esetben a 
Kormányhivatal jelölné ki a központot számunkra, ami nem biztos, hogy Kisbajcs lenne. 
A jelenlegi ismereteink alapján többletbevétel nem fog jelentkezni az önkormányzatnál, ezért 
forrásaink csak a kötelező feladatok ellátására lesznek elegendőek. 
A koncepcióban szerepelnek kötelezettségvállalásaink, így a Faluház fűtési rendszerének 
korszerűsítésére felvett hitel fizetése, ez a jövő évben is 385 ezer forint és kamatai, a Győr-Szol 
hitel 225 ezer forint plusz kamatok. Meg kell valósítanunk a Rózsa utca útburkolatának 
helyrehozatalát, erre az elnyert 552 ezer forintos támogatás mellé 236 ezer forint önerőt is kell 
biztosítanunk. Nem kötelező feladatként jelentkezik a rév üzemeltetés és fenntartás, melyhez 1, 
063 millió forintot nyertünk, és 2012. június közepéig kell felhasználni. Szociális juttatásokra, 
segélyekre 1.300-1.400 ezer forintot tervezünk 2012-ben is, míg a könyvtár fenntartására a 
Többcélú Kistérségi Társulástól kapunk támogatást, ez valamelyest csökken, 800 ezer forint lesz 
várhatóan. 
 
Szombathelyi Ferenc véneki lakos: Szeretném megtudni, hogy mennyibe kerül a község 
közvilágítása? 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Sajnos éves szinten ez eléri az 1,2 millió forintot, jelenleg én is azzal 
foglalkozom, hogyan tudnánk esetleg egy másik, megbízható szolgáltatót találni. 
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Szilágyi Szilárd véneki lakos: Szerintem akkor tudunk spórolni, ha más bróker céget keres az 
önkormányzat az áram beszerzésére. Így esetleg kevesebbe kerülne az áram. 
Szeretném megtudni még azt is, hogy a kutyák oltási könyvét be tudja-e kérni az önkormányzat, 
hogy a lakosság is tudja, melyik az a kutya, amelyik nincs beoltva, ugyanis sok a kóbor eb. 
Fokozottan kellene figyelni arra is, hogy a kutyák kerítés mögött legyenek, ne mászkáljanak 
szabadon. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Jelenleg nem a jegyző hatásköre annak ellenőrzése és 
nyilvántartása, hogy az ebtulajdonosok beoltatták-e a kutyájukat. 
 
Budai Gyula véneki lakos: Sajnos nem a község lakossága által tartott ebekről van szó, hanem 
azokról az idelátogatókról, akik kiteszik a kutyájukat, és tovább állnak. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A kóbor kutyákat lehet jelezni a testületi tagoknak, illetve a körjegyzőség 
Hivatalának, vagy közvetlenül beszólni a gyepmesteri telepre. 

 
 
 
 3.) Egyebek, lakossági felvetések 
 Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester: Kérem a további hozzászólásokat, javaslatokat. 
 
 
Mivel más hozzászólás és javaslat nem volt, Kiss Tamás polgármester megköszönte mindenkinek 
a részvételt, és bezárta a közmeghallgatást. 
 
 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

      Kiss Tamás    Tóthné Ács Ildikó 
 polgármester megbízott körjegyző 
 


