
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.02. 16. napján (szerdán) 16.00 
órakor tartott testületi ülésén. 
 
Helye: Vének Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József 
  Tolnay Károly 
  Ladocsi József  képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző 
       Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 fő jelen van. Ismerteti a napirendeket a meghívóban foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetérett és az alábbi napirendeket 
tárgyalták. 
 

1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester a kiküldött anyagot a képviselők kézhez kapták. Kérdezi, hogy kinek van 
hozzászólása? Meg kell találni azokat a pontokat amelyekből esetleg le lehet csippenteni. A pályázati 
rendszert ki kell használni, mind az önhiki és mind az egyéb működésképtelen pályázatot. 
 
Burányi Bernadett körjegyző tájékoztatja a testületet, hogy 2011. évben már csak egy fajta támogatási 
lehetőségre lehet pályázni. Február 28-ig jelenik meg a kiírás, és várhatóan április közepéig lehet 
benyújtani a pályázatot. 
 
Kiss Tamás polgármester szerint ez az összeállítás, ezzel a működési hiánnyal így elfogadható. 
 
Bazsó Zsolt képviselő a révnél betervezett kiadás és bevételi összegek között kb. 600 ezer forint van 
azt, miből fogjuk fedezni? 
 
Ladocsi József  képviselő: Az elmúlt évben megjelenő réves hiány, hol van betervezve a 
költségvetésbe? 
 
Burányi Bernadett körjegyző a költségvetés elfogadásánal a bevételi és kiadási összegek meg kell, 
hogy egyezzenek. Ha hiány van azt valamilyen módon fedezni kell Az 1.200 ezer forintos működési 
hiányban benne szerepel a révnél jelentkező hiány is.. 
 
Bazsó Zsolt képviselő javasolja, hogy így kerüljön elfogadásra a rendelet, de félévkor térjenek vissza a 
költségvetésre. Számít arra, hogy az ígért gazdasági beszámoló megtörténik, ami alapján jobban fogják 
látni a költségvetés alakulását.  
 
Burányi Bernadett körjegyző nem kizárt a költségvetés módosítása, de, ha ilyen igény van akkor 



tételesen végig kell menni újból a költségvetésben. Mert rendeletmódosítás alkalmával csak 
meghatározott előirányzatok módosítása kerül előterjesztésre. Az egész év folyamán irányadó az év 
elején elfogadott költségvetés. 
 
Kiss Tamás polgármester szerint elfogadható így a költségvetés, és valóban később vissza kell térni 
erre. 
 
Kiss Tamás polgármester felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület elfogadja-e az önkormányzat 
2011. évi költségvetését. 
 
 Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 

2.) Helyi út díjtételeit megállapító rendelet módosítása 
        Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a rendelet módosítása szükséges, mivel a korábban 
elfogadott rendeletben nem szerepel minden utca. Javasolja, hogy a rendeletet bővítsék ki. Elmondja 
továbbá, hogy Bazsó Zsolt képviselő községrendezési terv alapján összegyűjtötte az utcákat. 
 
Bazsó Zsolt képviselő ismerteti az utcákat. 
 
Burányi Bernadett körjegyző kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete 
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele során alkalmazott díjak megállapításáról 

 (A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 

 
3.) Vis maior pályázat benyújtása 

            Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy 2011. január 21-én nyújtották be az igénybejelentést, 
ismerteti annak tartalmát. Bizottság volt ellenőrizni a bejelentés valódiságát. Kifogásként merült fel, 
hogy az Ibolya utcába nincs állandó lakos bejelentve, ezért erre nem lehet pályázni. Továbbá vannak 
olyan utak amelyek nagyvízi mederben helyezkednek el, ezeknek sem biztos a támogatása. Véleménye 
szerint ezt fogják támogatni, mert a korábbi évben is volt olyan út, ami nagyvízi mederben helyezkedett 
el, és erre kaptak támogatást. 
 
Forrás József  képviselő van bejelentett lakosa az Ibolya utcának, ez az utca nem is károsodott olyan 
mértékben.. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: megjelent a 2011. évi vis maioros pályázati kormányrendelet. 40 napja 
van az önkormányzatnak arra, hogy benyújtsa a pályázatot. Az önkormányzat 70%-ra tud pályázni, 
30%-ot kell önrészként biztosítani.Javasolja, hogy az Ibolya utcával csökkentség támogatási igényüket. 
 



Forrás József  képviselő a révházhoz vezető utat kell teljes terjedelmében rendbe tenni, valamint a 
Rózsa utcában okozott károkat kell megjavítani.A révházhoz vezető útnak csak az alapja maradt meg, a 
többi réteget elmosta az ár. Ezt az ellenőrzésnél lévők is megerősítették. 
 
 

9/2011. (II.16.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  a vis maior támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.)  Kormány rendelet alapján a vis maior 
támogatási keret terhére igénybejelentést nyújt be. 

A káresemény megnevezése: A Dunán levonuló árhullám miatt útban, révházban, 
táborozóhelyben keletkezett kár. 

helye Vének, révhajóhoz vezető út 066 hrsz, Rózsa utca hrsz 232, 264/1 hrsz, révház és 
táborozó hely 062/3 hrsz (pontos cím és helyrajzi szám(ok). 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 
2011. 

év 
% 

Saját forrás        316.771 Ft                  30 

Biztosító kártérítése     Ft  

Egyéb forrás     Ft  

Vis maior igény          739.130 Ft 70 

Források összesen        1.055.901  Ft 100 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.055.901 Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. 

 

 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 
nem rendelkezik (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 
aláhúzandó). 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 
tulajdonát képezi, illetőleg fenntartásában van. 

A károsodott épületek kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálják, a révház a helyi 
közutak és közterületek fenntartását, a táborozóhelyhez tartozó kiszolgáló helység a 

gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás kötelező önkormányzati feladat ellátását 
szolgálják. 

A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítást. 

Biztosító Társaság megnevezése -- 

Biztosítási szerződés száma -- 



A képviselő-testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint az 

elszámolással egyidejűleg igazolja a szerződés megkötését a Kincstár felé. 

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

A képviselő-testület kijelenti, hogy saját erejéből-részben vagy egészben- a vis maior 
esemény okozta helyzetet, nem tudja megoldani. 

A  képviselő- testület a saját forrás összegét a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: Azonnal 

Felelős. Kiss Tamás polgármester 

 
 

 
3.) Közszolgálati szabályzat módosítása 
    Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző a képviselők előtt már ismert, hogy a körjegyzőség költségveésében 900 
ezer forint került betervezeésre szociális juttatásként. Azonban utánna érdeklődtek a belső ellenőrnél, 
valamint utánanéztek za SZJA törvényben, nem járható, hogy közüzemi szolgáltatások kifizetésével 
támogatnák az önkormányzatok a köztisztviselőket. Adható juttatás lehet a jutalom, aminek magas az 
adóvonzata, illetve kisértékű ajándékutalvány aminek összege 3X5.000 Ft-ig terjedhet. A szabályzat 
módosítása így okafogyottá vált. 
 
A  képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta a tájékoztatást, jelen napirendi pontnál döntést nem hozott.  
 

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, Burányi Bernadett körjegyző  

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy egyéb döntést igénylő ügyről nem tud. 
 
Mivel más tárgyú bejelentés nem volt polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és a nyílt 
ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Kiss Tamás      Burányi Bernadett 
polgármester           körjegyző 


