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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án (csütörtökön) 
16,00 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 

Bazsó Zsolt alpolgármester  
Nagy Lóránt, Ladocsi József képviselők 

 
Igazoltan távol van: Forrás József képviselő 

   
Jelen van továbbá:  
tanácskozási joggal: dr. Burányi Bernadett jegyző 
jegyzőkönyvvezető: Pinczés Gyuláné adóügyi előadó  
 
Meghívottak: Nincs meghívott. 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 képviselő közül 4 fő jelen van. Ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak 
szerint. Elmondja, hogy Bursa Hungarica kérelem nincs, így az utolsó napirendet nem kell tárgyalni. A 
jegyző jelezte, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendelet felülvizsgálatáról szeretne 
tájékoztatást nyújtani az egyebek között. Kéri, hogy a napirendet a képviselők fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

135/2013.(XI. 28.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 28-ai képviselő-testületi ülés 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Kiss Tamás polgármester 

2. A települési szilárd hulladékok kezeléséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: 
Kiss Tamás polgármester; dr. Burányi Bernadett jegyző 

3. Szociális és gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
4. Szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Kiss 

Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
5. Egyéb, döntést igénylő ügyek Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

a) Tájékoztató adóvégrehajtásról, különösen talajterhelési díj kintlévőségekről 
b) 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

c) Véleményadás 2014/2015. tanév iskolai felvételi körzeteinek meghatározásához 
d) Tájékoztatás nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendelet felülvizsgálati 

kötelezettségről 
 

 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet a 2013. október 24-én tartott ülésen 
elfogadott határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint: 
130/2013. (X.24.) számú határozatában a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzat 
felülvizsgálatáról döntött. Megállapításra került, hogy a felülvizsgálat szükséges a Körjegyzőség 
megszűnése miatt, másrészt 2013. január elsejétől új jogszabály (Mötv.) szól a helyi önkormányzatokról, 
amihez szükséges a helyi rendeletet igazítani. A rendeletet meg kell alkotni. 
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131/2013. (X.24.) számú határozatában a képviselő-testület a települési szilárd hulladék rendelet 
felülvizsgálatáról döntött. Az üdülőterületre vonatkozó szabályok megalkotása miatt sor került a 
szolgáltatóval egy bejárásra. A tervezetet a Kormányhivatalnak és a szolgáltató felé is megküldte 
véleményezésre. Kormányhivatal jónak találta a tervezetet. Szolgáltató véleményét, észrevételeit a 
napirendek között szeretné ismertetni. 
132/2013. (X.24.) számú határozatban a képviselő-testület a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló 
beszámolót fogadta el, ami különösebb intézkedést nem igényel. 
133/2013. (X.24.) számú határozatban a képviselő-testület a következő évi költségvetési koncepciót 
fogadta el, a kéréseket beépítették a koncepcióba, amit megküldtek a képviselők részére. 
134/2013. (X.24.) számú határozatban a képviselő-testület a Vének Községért Közalapítvány alapító 
okiratának módosítását fogadta el. Az egységes szerkezetű alapító okirat megszerkesztése után lehet 
intézkedni a törvényszéken a változások átvezetése iránt. 
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kérdés van-e a képviselő-testület részéről. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Kiss Tamás polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadják el. Majd az alábbi 
határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 24-ei képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
  
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

136/2013.(XI. 28.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 24-ei képviselő-testületi ülésen 

elfogadott határozatok, nevezetesen a 130-134/2013. (X.24.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
tudomásul veszi és elfogadja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
2.) A települési szilárd hulladékok kezeléséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy az Ibolya utca közszolgáltatással való ellátása érdekében a 

képviselő-testülettel egyeztetett időpontban sor került egy helyszíni bejárásra, ahol a szolgáltató két 

képviselője és Forrás József képviselő úr tudott részt venni. Két variációt tártak feléjük, ami az 

előterjesztésben is szerepel. 2. variációt elfogadhatónak találták, mivel mindösszesen három 

ingatlantulajdonosról van szó. 

Győr-Szol véleménye szerint a rendeletben a fogalom meghatározásoknál nem kellene az üdülőterület 

fogalmát használni, hanem az 1. számú mellékletben megjelölt területen, ami tulajdonképpen a falu, egész 

évben sor kerülne a szolgáltatásra, a 2. számú melléklet tartalmazná a Rózsa és Ibolya utcát, ahol csak 

április 1. és szeptember 30 között kerülne sor a szolgáltatásra. A gyűjtőedény biztosításánál a gazdálkodó 

szervezeteket is kéri megjelölni, amelyek számára is biztosítana különböző méretű edényeket a szolgáltató. 

Szeretne még tájékoztatást adni arról, hogy a környezetügyért felelős államtitkár a Somogy Megyei 

Kormányhivatalnak megküldte a témában az állásfoglalását, melyről ők is tájékoztatást kaptak. E szerint 

foglalkozni kell majd a képviselő-testületnek minden ingatlanhasználót érintő (nemcsak az üdülő 

tulajdonosok) szüneteltetés kérdésével, azzal, hogy a gazdálkodó szervezetekre milyen szabályokat fogad 

el. De el szeretné mondani, hogy továbbra sem adták még ki a miniszteri rendeletet, ami meghatározza a 



 4 

képviselő-testület mozgásterét. Megállapítható, hogy a hulladékrendelet további felülvizsgálatra szorul. 

Amivel meg kellene várni az illetékes kormányhivatal véleményét és a miniszteri rendelet kiadását is.  

 
Ladocsi József képviselő kérdezi hol az a terület, hova kell kivinni a kukát? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy az Ibolya utca elejét jelölték meg, mivel csak három 
ingatlanról van szó megoldható, ha az utca elejére teszik ki a kukát a tulajdonosok. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy csináltatnak táblát, ami megjelöli, hogy hova lehet a kukát 
tenni. Inkább a hulladék szállítás napjával van a gond, mert ha hétvégén van az üdülőtulajdonos az 
üdülőjében, Győrből nem jön ki azért csütörtökön, hogy kitegye a kukát. Javasolja, hogy az aktuális 
közmunkás aznap kiteszi a kukát. Kéri, hogy erről a három érintett legyen levélben tájékoztatva. 
 
Kiss Tamás polgármester összefoglalja az elhangzott módosítási javaslatokat az alábbiak szerint:  

 üdülőterület meghatározása elmarad 

 5.§ (2) A közszolgáltató köteles a település közigazgatási területének a közszolgáltató által 

biztosított hulladékszállítási technológiában használt gépjárművek által igénybe vehető 

közúthálózattal rendelkező részén az 1. számú mellékletben felsorolt utcákban egész évben, a 2. 

számú mellékletben felsorolt utcákban április 1-től szeptember 30-ig az ingatlanhasználó által 

kihelyezett, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített edényekben lévő települési szilárd 

hulladékot az előre közölt járatnapon begyűjteni, elszállítani. 

 7. § (5) A közszolgáltató a nem természetes személy ingatlanhasználó- beleértve a gazdálkodó 

szervezetet is- részére a szállítóeszközéhez rendszeresített 120 literes, 240 literes vagy 1100 literes 

szabványos gyűjtőedényt biztosít.  

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 
3.) Szociális és gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző önkormányzati segély 2014. január elsejétől az átmeneti segély, a temetési 
segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyébe lép. Ezek a segélyezési formák megszűnnek, 
mintegy beolvadnak az önkormányzati segélybe. Az előterjesztés a korábbi rendelkezéseket figyelembe 
véve készült el. Felhívja a testület figyelmét, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nem a szociális 
rendelet szabályozza, hanem a gyermekvédelmi. Ennek a rendeletnek az elmondottak miatt számos 
rendelkezését hatályon kívül kell helyezni. Ezért célszerű egy új gyermekvédelmi rendelet megalkotása, ami 
már nem tartalmazza a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra és annak megállapítására vonatkozó eljárási 
szabályokat. A gyermekvédelmi rendelet a továbbiakban a személyes gondoskodás keretében nyújtható 
ellátási formákat tartalmazza ezután. Javasolja még az önkormányzati segélynél azt is meghatározni, hány 
alkalommal állapítható meg. Kéri, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
 
Ladocsi József képviselő tavaly júniusban döntöttek arról, hogy 2 alkalommal adnak segélyt. Ez nem régi 
döntés, ezért javasolja így elfogadni. 
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Kiss Tamás polgármester összefoglalja a módosító javaslatokat a szociális rendeletet érintően az alábbiak szerint: 
12.§ (11) Egy naptári évben-aki e rendelet szerint más rendszeres támogatásban nem részesül- legfeljebb 
egy, egyéni elbírálás alapján legfeljebb kettő alkalommal kaphat önkormányzati segélyt, melynek együttes 
összege sem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének kétszeresét. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete 

a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi ellátásokról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 
4.) Szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 
dr. Burányi Bernadett jegyző az önkormányzatot a Belügyminiszter 6 m3 tűzifa támogatásban 
részesítette, amihez vállalta az önkormányzat a szükséges önerőt is. A támogatás elszámolásához az 
önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia, amiben meghatározza a szociális rászorultság szabályait. A 
beadott kérelmeket pedig a képviselő-testületnek el kell bírálnia. Kérdezi, hogy a jövedelemhatár az 
előterjesztésben foglaltak szerint megfelelő-e, mennyi legyen az adható legkisebb mennyiség, meddig 
lehessen benyújtani a kérelmeket? 
Javasolja továbbá bevenni a rendeletbe, hogy a támogatás kizárólagos forrása a BM támogatás, ha 
határidőn belül érkezik a kérelem és a jövedelmi feltételeknek is megfelel, de a 6 m3 elfogyott, el lehessen 
utasítani a kérelmet. 
 
Ladocsi József képviselő beszéltek róla, nagyon kicsi a mennyiség, ha ilyen igazolásokat kell hozzá tenni, 
akkor nem fog működni. Javasolja, hogy egyszerűsítsék az eljárást, határozzák meg, ki az a 6 család, aki 
kaphat, és ne kérjenek semmiféle igazolást, mert tavaly aki igényelt, annak adtak.  
 
dr. Burányi Bernadett jegyző szociális alapon megállapított támogatásról van szó, az önkormányzat a 
jövedelemigazolások bekérésétől nem tekinthet el. Az egy főre eső jövedelmet lehet megemelni, így 
szélesebb kör kaphat támogatást, Kisbajcs megemelte a jövedelemhatárt 300 – 350 %-ra. 
  
Kiss Tamás polgármester a jövedelemigazolást kérje a testület, hogy legyen alapja a szétosztásnak. 
Viszont tulajdoni lapot, bérleti szerződést, vagyonnyilatkozatot ne kérjenek. December 10-ig lehessen a 
kérelmeket benyújtani. 
 
Ladocsi József képviselő a környezettanulmány legyen kivéve, mert ők nagyon jól ismerik a családok 
hátterét. 
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Kiss Tamás polgármester összefoglalja a módosító javaslatokat az alábbiak szerint: 

 3. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete figyelembe véve a BM rendelet 3.§ (2) bekezdésében 
meghatározott előnyben részesítési kötelezettséget, szociális célú tűzifa támogtást nyújthat annak a 
Vének község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a 
helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, ha  

a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg: 
aa) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 350%-át,  
ab ) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át,  
b) téli fűtését tűzifával oldja meg, és 
c) vállalja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül 

határos terület, járda tisztán tartását, valamint biztosítja az életvitelszerűen lakott lakás 
vagy ház higiénikus állapotát.  

 a lakásban, házban való tartózkodás jogcím igazolásánál nyilatkozatot kérjenek 

 környezettanulmányt ne végezzenek 

 A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2013. december 10. napjáig nyújtható be.  

 3. § (11) A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet szerinti, az Önkormányzat számára 
megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás 
felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. § (1)-ben 
meghatározott feltételnek megfelelnek és a 3. § (4)-ben meghatározott határidőre érkeztek - el kell 
utasítani.  
 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 
5.) Egyéb döntést igénylő ügyek  
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 
a) Tájékoztató adóvégrehajtásról, különösen talajterhelési díj kintlévőségről 

 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a felhívások kimentek. Magánszemélyek kommunális 
adójából kb. fele hátralékot fizették meg. A helyi iparűzési adónál és a gépjárműadónál nem jelentős a 
befizetés, mindkét adónemnél van egy kiugró tartozó. A talajterhelési díj nem volt teljesen eredménytelen, 
2 adózó teljes összegben rendezte a tartozást. Az érintett öt adózóból 3 nem tud rákötni egy rákötött, egy 
személy pedig ismeretlen helyen van. 
 
Ladocsi József képviselő a talajterhelési díj nyilvántartás nem pontos, mindig ugyanazon személyekről 
beszélünk. Javasolja, hogy töröljék el az összes tartozást, mert nem tudják megfizettetni velük. 
 
Pinczés Gyuláné adóügyi előadó a Pannon-víz adatszolgáltatásából dolgoznak és figyelembe kell venni 
az önkormányzat rendeletében meghatározott mentességeket is. 
 
Kiss Tamás polgármester kérdezi, hogy a behajtásnak mi a módja? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző ugyanaz, mint a többi adónemnél, fokozatosságot be kell tartani. Amit 
elsődlegesen alkalmazni tud az önkormányzat az a munkabérből való letiltás.  
 
Ladocsi József képviselő kéri, hogy jövő évre legyen letisztázva. 
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Nagy Lóránt képviselő valamilyen határt szabjanak meg a talajterhelési díjnál, javasol 30%-ot, 
meghatározott időn belül, ha megfizeti, akkor a többi elengedi az önkormányzat. 
 
Pinczés Gyuláné adóügyi előadó tájékoztatást kér a testülettől a nagyobb hátralékosokkal történő 
személyes megbeszélésükről. 
 
Kiss Tamás polgármester kéri, hogy erre a témára térjenek vissza, mert további megbeszélés szükséges. 
Majd az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adókintlévőségek alakulásáról szóló írásos beszámolót a szóbeli 
tájékoztatásokkal együtt elfogadja és tudomásul veszi. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

137/2013.(XI. 28.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adókintlévőségek alakulásáról szóló írásos 

beszámolót a szóbeli tájékoztatásokkal együtt elfogadja és tudomásul veszi. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
 

b)  2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 

dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a témaköröket megkapták. Három fajta ellenőrzés van, 
amiből a legátfogóbb a rendszerellenőrzés. Ismerteti az elmúlt három év ellenőrzési tárgyköreit, valamint a 
társönkormányzatok által elfogadott tárgyköröket. A belső ellenőrök által javasolt tárgykörök 10 és 11. 
pontban találhatók, ezeket az Állami Számvevőszék és az Államkincstár is kiemelten kezeli jövő évben. 
Javasolja a 10-es pontban szereplő kiadások alakulása és a kiadások csökkentése érdekében tett 
intézkedéseket elfogadását. Elmondja továbbá, hogy a belső ellenőrzést idáig a többcélú társulás keretében 
tudta az önkormányzat megoldani, tavaly már fizetni kellett érte, nem lesz ez másképp 2014-ben sem. Az 
még kérdéses, hogy az önkormányzatok továbbra is együttműködnek, vagy mindenkinek külön-külön kell 
megoldania ezt a feladatot. 
 
Kiss Tamás polgármester mindent megtettek a kiadások csökkentése érdekében ezért ezt a témakört 
nem javasolja, inkább az adóztatást. Szívesen fogadna tanácsot a behajtásra. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző Nagybajcs is ezt a témakört választotta. Jobb lenne, ha a települések más- 
más témakört választatának, mert akkor több terület felülvizsgálatára kerülhet sor, többet lehet belőle 
megtudni. Javasolja az 1. témakört, a 2014. évi költségvetés megalapozottságának felülvizsgálatát. 
 

Kiss Tamás polgármester az első témakör elfogadását támogatja. Majd az alábbi határozati javaslatot 

terjeszti a képviselő-testület elé:  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzés témakörének az előterjesztett témakörök 
közül az 1. A 2014. évi költségvetés megalapozottságának felülvizsgálata (rendszerellenőrzés) fogadja el. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
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Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

138/2013.(XI. 28.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzés témakörének az 

előterjesztett témakörök közül az 1. A 2014. évi költségvetés megalapozottságának felülvizsgálata 
(rendszerellenőrzés) fogadja el. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 

 
 
c) Véleményadás a 2014/2015. tanév iskolai felvételi körzetének meghatározásához 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal kereste meg az önkormányzatot a 
vélemény megadása érdekében. A véleményadást a köznevelési törvény írja elő. Ismerteti a kisbajcsi iskola 
jelenlegi felvételi körzetét: Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének. Továbbá elmondja, hogy tavaly 
kérték a Győr-Bács és Révfalu településrészek felvételét a körzetbe, ami aztán nem valósult meg. Kéri a 
véleményeket. 
 
Nagy Lóránt képviselő az utóbbi 5 évben beiratkozott gyermekek listája alapján továbbra is legyen 
bevéve Győr Révfalu, stb. 
 
Kiss Tamás polgármester továbbra is kérik körzethatár módosítását Győrrel. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester az iskola színvonalát emeli, ha körzethatáron kívülről jönnek gyerekek. 
Győri iskolák színvonala nagyon romlik, örüljenek neki, ha járnak ide. Pl. 1. osztályban is fontos, hogy 
meglegyen a létszám. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. 
§(8) bekezdésében meghatározott véleményezési jogával élve a kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és 
Alapfokú Művészetoktatási Iskola (OM azonosító: 030597) férőhelye kihasználtságának érdekében, továbbá 
az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe véve javasolja, hogy az intézmény kötelező felvételt biztosító körzetét az 
illetékes Kormányhivatal egészítse ki Győr Kis-Bácsa, Nagy-Bácsa, és Révfalu településrészekkel. 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

139/2013.(XI. 28.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50. §(8) bekezdésében meghatározott véleményezési jogával élve a kisbajcsi Vörösmarty 

Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola (OM azonosító: 030597) férőhelye 
kihasználtságának érdekében, továbbá az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe véve javasolja, hogy 
az intézmény kötelező felvételt biztosító körzetét az illetékes Kormányhivatal egészítse ki Győr 

Kis-Bácsa, Nagy-Bácsa, és Révfalu településrészekkel. 
Határidő: 2013. november 30. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
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d) Tájékoztatás nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendelet felülvizsgálati 
kötelezettségről 

 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy az önkormányzat a folyékony hulladék kezelésére 
vonatkozólag is rendelkezik önkormányzati rendelettel, amelyre közszolgáltatási szerződést is kötött. 2013. 
januártól új jogszabály lépett hatályba. Már nem folyékony hulladéknak, hanem nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíznek hívják és szükséges az új jogszabály miatti átfogó az felülvizsgálat. A 
Kormányhivatal e témában tájékoztatást kért az önkormányzatoktól, ami alapján felméri mennyiben tettek 
eleget az önkormányzatok a felülvizsgálati kötelezettségnek, egyben kérik a jogi szabályozásnak megfelelő 
rendelet megalkotását. 
 
A tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul vette.  
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kiss Tamás polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét, 
és az ülést bezárta. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

Kiss Tamás  dr. Burányi Bernadett 
                      polgármester      jegyző 


