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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én (szerdán) 16,00 órai 
kezdettel tartott nyilvános ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 

Bazsó Zsolt alpolgármester  
Forrás József, Nagy Lóránt, Ladocsi József képviselők 

 
Igazoltan távol van: --- 

   
Jelen van továbbá:  
tanácskozási joggal: dr. Burányi Bernadett jegyző 
jegyzőkönyvvezető:  Tolnay Béláné gazdálkodási előadó  
 
Meghívottak: Nincs meghívott. 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 képviselő közül 5 fő jelen van. Ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak 
szerint. Kéri, hogy a napirendet a képviselők fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1/2014.(II.05.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 5-ei képviselő-testületi ülés napirendjét 

az alábbiak szerint határozza meg: 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Előadó: Kiss Tamás polgármester) 
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző) 

3. Egyéb, döntést igénylő ügyek (Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző) 
a. Óvodai feladat-ellátási szerződés módosítása 

b. Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
c. Felmentés ügyvédi titoktartás alól 

d. Tájékoztató 2012. évi pénzmaradvány felülvizsgálata belső ellenőrzési jelentésről 
e. 229/2 hrsz-ú terület helyzete 

 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a 2013. november 28-án tartott ülésen 
elfogadott határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint: 
137/2013. (XI.28.) sz. határozatban döntött a képviselő-testület az adóvégrehajtásról szóló beszámoló 
elfogadásáról. 
138/2013. (XI.28.) sz. határozatban került sor a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadására. Költségvetés 
megalapozottságának felülvizsgálata témakört választotta a testület, a belső ellenőrök felé továbbítottuk a 
választott témakört, amit a társulás saját tervébe beépített, többcélú keretében továbbra is megoldott a 
belső ellenőrzés. 
139/2013. (XI.28.) számú határozatban történt meg a véleményadás felvételi körzetek meghatározásához. 
Véleményt a Kormányhivatal felé továbbítottuk. 
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kérdés van-e a képviselő-testület részéről. 
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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. november 28-ai képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok 
végrehajtásáról, nevezetesen a 137-139/2013. (XI.28.) számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul 
veszi és elfogadja. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
  
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

2/2014.(II.05.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 28-ai képviselő-testületi ülésen 

elfogadott határozatok végrehajtásáról, nevezetesen a 137-139/2013. (XI.28.) számú határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
2.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Kiss Tamás polgármester az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Kérdezi a gazdálkodási előadótól, 
hogy az állami támogatások összege jelentősen növekedett egy-egy feladatnál, ezek mennyire címkézett 
támogatások, mert a betervezett összegek minden esetben alacsonyabbak (út, zöldterület kezelés). A 
tartalékkal kapcsolatosan vannak-e előírások, esetleges %-os meghatározás? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó a kérdéseknek utána fog járni, és majd a testületet tájékoztatja róla. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester a zöldterületeken nincs megbízási díj tervezve. Ezzel kapcsolatosan majd 
beszélnünk kell később. Meddig kell elfogadni az önkormányzati költségvetést? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy legkésőbb 2014. 03. 15. napjáig, amennyiben nem kerül 
elfogadásra, akkor átmeneti gazdálkodásról kell majd rendeletet alkotni. Ezért javasolja, hogy a zöldterület 
kezelésre most tervezzenek be megbízási díjat, hisz nem lehet tudni, hogy a közfoglalkoztatás az év 
folyamán hogy alakul. 
 
Ladocsi József képviselő miért olyan kevés a közös önkormányzati hivatal hozzájárulása? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy 2014. évtől a gesztor önkormányzat kapja meg az állami 
normatívát, ez az elmúlt évben nem így volt. A betervezett 100 ezer Ft az épület fenntartási költségeit 
fogja takarni. Mivel a polgármesteri megbeszélésen szó volt arról, hogy Vének és Kisbajcs Község 
Önkormányzatai kötnek megállapodást erre vonatkozólag, amibe a kisbajcsi IKSZT rész nem tartozna 
bele, azt csak Kisbajcs működteti. Ismerteti a hozzájárulás arányszámait. 
  
Bazsó Zsolt alpolgármester mivel nem csak Kisbajcs és Vének községek ügyeit intézik a hivatalban, 
Nagybajcsnak is hozzá kellene járulnia. Mindenki működteti a saját hivatalát is. Egyszer hozzá járulnak 
azzal az összeggel, amelyet Kisbajcs önkormányzata kap meg, illetve a további 100 ezer forint. 
  
Kiss Tamás polgármester másik kérdés az óvodai hozzájárulás, jelenleg 600 ezer Ft, ami, több, mint az 
egy óvodásra eső költség, és ezt is meg kell beszélni Kisbajcs önkormányzatával. 
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Bazsó Zsolt alpolgármester összegyűjthetik, hogy mennyi gyermek járt ide 2010. évtől és majd arra 
kiszámolják, hogy mennyi támogatást kellett volna fizetni. Szerinte ez az összeg majd kompenzálja azt az 
összeget, amit nem fizet meg Vének a közös hivatalnál. Ezt úgy kell megbeszélni, hogy ebből vita ne 
keletkezzen.  
Ha a közfoglalkoztatással kapcsolatosan már lehet tudni valamit a munkaügyi központtól, akkor majd a 
költségvetést módosíthatják. Ezért a zöld területhez be kell tervezni valamekkora megbízási díjat, 
minimum annyit kell betervezni amennyi az elmúlt évben volt. 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy 150 ezer forintot kell betervezni, plusz a szociális 
hozzájárulási adó. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy ezt a tartalék terhére lehet betervezni. 
 
Forrás József képviselő a fénymásoló a hivatalban nem működik, szerinte javítani nem lehet a régieket, 
javasolja utána járni, hogy mennyibe kerülhet egy kisebb kapacitású fénymásoló. Erre be kellene tervezni 
kb. 100 ezer forint + áfát, a tartalék terhére. 
 
Ladocsi József képviselő a játszóteret nem fizették ki az elmúlt évben? 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy ebben az évben szeretnénk bővíteni a játszóteret, illetve 
árnyékolást szeretnénk megoldani, 300 ezer forint van ide betervezve. 
Több rendezvényre is sor fog kerülni, el kellene esetlegesen egy nagyobb összeget különíteni, szerinte 
további 150 ezer forintot be kell tervezni. 
Pályázati önrész a kérésére került betervezésre, ezt az összeget szeretné felhasználni tervezési díjra is. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy akkor meg kell bontani az összeget, felhalmozási és 
működési kiadásokra. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester a múzeum felújításánál kéri, hogy 110 ezer Ft + Áfa kerüljön be a 
költségvetésbe. 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a biztosítási díjat is felül kell vizsgálni. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja a gáz-palack lopással kapcsolatban, hogy már volt bírósági 
tárgyalás és a következőt február 25-én tartják, de nem biztos, hogy hoz a bíróság ítéletet. Lehetőség van a 
büntetőeljárásban igényelni a sérelmet szenvedett félnek az őt ért kárt, amit a bíróság érdemben fog 
tárgyalni, vagy helyt ad neki, vagy el fogja utasítani. Lehetőség van kamat érvényesítésére is. A bírósági 
tájékoztatás alapján indokolt a kártérítési igény benyújtása.  
 
Bazsó Zsolt alpolgármester szerint mindenképpen jelezni kell a bíróságnak az igényt. 
 
Kiss Tamás polgármester azért dönteni kell a palackok árának kifizetéséről. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy szerinte ki kell fizetni a palackok árát. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző kérdezi, hogy a rendeletben hogyan szereplejen az előirányzat 
átcsoportosítás? 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy mindig megbeszélik, hogy mire költik az önkormányzat 
pénzét, így nem kell mindig összeülni. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester az átcsoportosítás lehetősége jó dolog, javasolja 300 ezer forintot beállítani a 
rendeletbe. 
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Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.évi költségvetésére vonatkozó rendelet tervezetet 
és előterjesztést megismerte, a képviselő-testület azt az alábbiakkal kéri javítani, kiegészíteni:  

 zöldterületek kezelése feladaton megbízási díj előző év alapján kerüljön betervezésre (103 ezer Ft+ szociális 
hozzájárulási adó) 

 Kisbajcs Község Önkormányzatával tisztázni kell a KÖH fenntartási költségeit, valamint az óvodához fizetendő 
hozzájárulás összegét 

 fénymásoló beszerzése 100 ezer Ft+Áfával szereplejen a költségvetésben 

 rendezvényekre még további 150.000 ezer+Áfa forint kerüljön elkülönítésre 

 Múzeum felújítás 110 ezer+ Áfával szerepeljen a költségvetésben 

 az önkormányzat által megkötött minden biztosítást felül kell vizsgálni 

 kártérítési igény jelzése a bíróság felé a gázpalack lopási ügyben 

 polgármester 300 ezer Ft erejéig a kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthat. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti módosításokkal terjessze be a képviselő-testület elé az önkormányzat 
2014. évi költségvetési rendeletét. 
Határidő: 2014. 03. 15. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

3/2014. (II.05.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.évi költségvetésére vonatkozó 

rendelet tervezetet és előterjesztést megismerte, a képviselő-testület azt az alábbiakkal kéri javítani, 
kiegészíteni: 

 zöldterületek kezelése feladaton megbízási díj előző év alapján kerüljön betervezésre (103 ezer Ft+ 
szociális hozzájárulási adó) 

 Kisbajcs Község Önkormányzatával tisztázni kell a KÖH fenntartási költségeit, valamint az 
óvodához fizetendő hozzájárulás összegét 

 fénymásoló beszerzése 100 ezer Ft+Áfával szereplejen a költségvetésben 

 rendezvényekre még további 150.000 ezer+Áfa forint kerüljön elkülönítésre 

 Múzeum felújítás 110 ezer+ Áfával szerepeljen a költségvetésben 

 az önkormányzat által megkötött minden biztosítást felül kell vizsgálni 

 kártérítési igény jelzése a bíróság felé a gázpalack lopási ügyben 

 polgármester 300 ezer Ft erejéig a kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthat. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti módosításokkal terjessze be a képviselő-testület 

elé az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletét. 
Határidő: 2014. 03. 15. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

3. Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
 
a) Óvodai feladat-ellátási szerződés módosítása 

 
dr. Burányi Bernadett jegyző az óvoda költségvetését és zárszámadását Kisbajcs és Vének Képviselő-
testületei együttes ülésen fogadják el. A költségvetés tervezés és beszámolás folyamatának egyszerűsítése 
érdekében, terjesztem elő a szerződés módosítását. Vének község a feladat ellátásház egy meghatározott 
összeggel járul hozzá, melyet a polgármesterek az egyeztető tárgyalások során állapítanak meg. A 
módosítás szerint az intézmény költségvetését Kisbajcs község fogadná el először határozati formában 
majd, rendeletileg is. Vének község az általa fizetendő hozzájárulás összegét a mindenkori költségvetési 
rendeletében hagyná jóvá. A zárszámadás rendeleti úton történő elfogadása szintén Kisbajcs 
kompetenciájába tartozna. 
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Az óvoda működésének egyéb szempontú ellenőrzésére vonatkozó szabályozás és az intézményvezető 
kinevezésre vonatkozó szabályozás változatlan. Szintén változatlan, hogy az óvodavezető évente beszámol 
a képviselő-testületnek a munkáról.  
 
Bazsó Zsolt alpolgármester támogatja az előterjesztés elfogadását. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Vének Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai feladat-ellátási szerződés 5. és 6. pontjait az alábbiak szerint 
módosítja: 

5.)Az óvoda költségvetésének tervezetét az intézményvezető bevonásával a jegyző készíti el, melyet Kisbajcs község 
polgármestere Kisbajcs Község Képviselő-testülete elé terjeszt jóváhagyásra. 
6.)Az óvoda költségvetését és zárszámadását Kisbajcs Község Képviselő-testülete határozatban fogadja el, ezen 
határozatok szerint épül be az intézmény költségvetése Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe. Vének Község Önkormányzata a feladatellátásért fizetendő 
hozzájárulás összegét a költségvetési rendeletében hagyja jóvá. 
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

4/2014.(II.05.) határozat 
Vének Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai feladat-ellátási szerződés 5. és 6. pontjait az 

alábbiak szerint módosítja: 
5.)Az óvoda költségvetésének tervezetét az intézményvezető bevonásával a jegyző készíti el, melyet 

Kisbajcs község polgármestere Kisbajcs Község Képviselő-testülete elé terjeszt jóváhagyásra. 
6.)Az óvoda költségvetését és zárszámadását Kisbajcs Község Képviselő-testülete határozatban fogadja el, 
ezen határozatok szerint épül be az intézmény költségvetése Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe. Vének Község Önkormányzata a 
feladatellátásért fizetendő hozzájárulás összegét a költségvetési rendeletében hagyja jóvá. 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

 
b) Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a megállapodás módosítása a tag kizárása, illetve kilépése 
esetén a vagyonmegosztást szabályozza a tag és a társulás között. A korábbi szabályozást teljesen új 
alapokra helyezték: a kilépő tag jogosult a rá jutó vagyonérték arányos megtérítésére. Elsődlegesen a kiváló 
tag által kizárólagosan használt vagyon illeti meg. A kizárólagosan használt társulási vagyon érték és a tag 
részére járó társulási vagyonérték közötti különbözetet rendezni kell. 
A tag kizárása esetén kötbért kell fizetni. Szabályozzák, hogy mi minősül kis értékű, illetve nagy értékű 
tárgyi eszköznek. Ismerteti a társulási megállapodás korábbi szabályozását is.  
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 21/2013. (VI.03.) 
Tanácshatározatával elfogadott Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja az 
1. számú melléklet szerint. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
Határidő. Azonnal 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

5/2014.(II.05.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 21/2013. 

(VI.03.) Tanácshatározatával elfogadott Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását elfogadja az 1. számú melléklet szerint. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
Határidő. Azonnal 

 
 

c) Felmentés ügyvédi titoktartás alól 
 

dr. Burányi Bernadett jegyző  a hulladékgazdálkodási társulás kereste meg az önkormányzatokat, hogy a 
társulás és négy önkormányzat között a Győri Járásbíróságon folyamatban lévő perben, az önrész meg 
nem fizetése miatt a bíró tanúként akarja meghallgatni dr. Pónya Zoltán ügyvédet, aki a társulás alapító 
okiratát készítette. Ha január 31-ig nem érkezik válasz a testület részéről, akkor az a hozzájárulás meg nem 
adásának minősül. Próbálta őket telefonon elérni, mivel a testületi ülés időpontja a határidő utáni, de nem 
sikerült senkivel se beszélni. Ezért javasolja, azt elfogadni. 

 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Győri Járásbíróság előtt folyó 
G.22.561/2013. számú perben (Győrszemere, Egyed, Rábacsécsény és Kisbabot Községek Önkormányzata ellen a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt indított perben) az 
eljáró bíró tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. A hozzájárulás felmentést ad a titoktartás alól az eljáró 
ügyvéd részére. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
Határidő: 2014. január 31. (a határozat megküldésére a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás részére) 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

 
7/2014.(II.05.) határozat 

Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Győri Járásbíróság előtt 
folyó G.22.561/2013. számú perben (Győrszemere, Egyed, Rábacsécsény és Kisbabot Községek 

Önkormányzata ellen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által, az önrész 
meg nem fizetése miatt indított perben) az eljáró bíró tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. 

A hozzájárulás felmentést ad a titoktartás alól az eljáró ügyvéd részére. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

Határidő: 2014. január 31. (a határozat megküldésére a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás részére) 

 
 

d) Tájékoztató 2012. évi pénzmaradvány felülvizsgálata belső ellenőrzési jelentésről 
 

dr. Burányi Bernadett jegyző a jelentést kiküldték. Egy javaslat fogalmazódott meg: fordítsanak nagyobb 
figyelmet arra, hogy a beszámolóban, valamint a költségvetési rendeletben az előző évi pénzmaradvány 
azonos összeggel szerepeljen. A javaslatot a későbbiek során figyelembe vesszük. Kéri a képviselőket, 
tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
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Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi pénzmaradvány felülvizsgálata c. belső ellenőrzési jelentést 
megismerte és azt tudomásul veszi. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gazdálkodási előadó bevonásával a jelentésben foglalt javaslatot a feladatellátás 
szabályszerűségének javítása érdekében hajtsa végre. 
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 
Határidő. Folyamatos 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

7/2014.(II. 05.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi pénzmaradvány felülvizsgálata c. belső 

ellenőrzési jelentést megismerte és azt tudomásul veszi. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gazdálkodási előadó bevonásával a jelentésben foglalt 

javaslatot a feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében hajtsa végre. 
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 

Határidő. Folyamatos 
 
 

e) 229/2 hrsz-ú terület helyzete 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző Györe Jenővel sikerült a kapcsolatot felvenni. Ő elmondta, hogy a 
rendszerváltás után nem kérték az egyesület bejegyzését a bíróságnál az akkori tagok, így az jogutód nélkül 
megszűnt. Györe Jenő úgy tudta, hogy ez a terület az önkormányzat tulajdona lett, úgy, mint az utak. 
Ígéretet tett, hogy segít az önkormányzat tulajdonát igazoló papírokat beszerezni, illetve a nála lévőket az 
önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A Földhivatalnál Györe Jenő és Wenhardt Miklós kérték erre a 
területre vonatkozólag a tulajdonjog bejegyzésüket, de azt másodfokon is elutasították. Bíróságra pedig 
nem mentek. Ezeket igazoló dokumentumokat Györe Jenő rendelkezésre bocsátotta. De ezekkel nem 
lehet az önkormányzat tulajdonjogát bizonyítani és azt bejegyeztetni. A Hivatal irattárában kell a 
továbbiakban kutakodni, illetve szóba jöhetne a kisajátítás, amit közérdekkel kell alátámasztani. Másik 
lehetőség bíróság előtt kérni az önkormányzat tulajdonának megállapítását, emiatt már beszélt Martsa 
Balázs ügyvéddel, aki későbbiekben ad bővebb felvilágosítást. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester először a papírokat kellene felkutatni, ha nincs, akkor kisajátítást kell 
elindítani. 
 
Kiss Tamás polgármester van ott még egy másik terület is, és azt is meg kell szerezni. 
 
Forrás József képviselő elmondja, hogy ennek a területnek van tulajdonosa. 
 
Forrás József képviselő az önkormányzat a 229/2hrsz-ú területet rendbe kívánja tenni, illetve a veszélyes 
fákat ki kell vágni. 
 
A képviselő-testület a tájékozatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
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Napirend után: 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy felmondásra került az UPC szerződés, ezért be kell vinni a 
belső egységet, és a távirányítót. Új szerződést lehet velük kötni havi 1000,- Ft-ért, ami jóval kevesebb, 
mint az előző szerződés szerintit csomag. Kéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg. 
 
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 


