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Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én (kedden) 18,00 órai 
kezdettel tartott ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 

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

 
Igazoltan távol van: --- 

   
Jelen van továbbá:  
tanácskozási joggal: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
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: 
 

48/2014.(VI. 10.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. június 10-ai képviselő-testületi ülés napirendjét 

az alábbiak szerint határozza meg: 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
2. Beszámoló a családgondozó 2013. évi tevékenységéről 

Előadó: Ivánkovits Vivien családgondozó 
3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előadó: Kiss Tamás polgármester; dr. Burányi Bernadett jegyző 
4. Tájékoztató temető ellenőrzésről 

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

Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
 

1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatok végrehajtási 
ideje járt le: 
30/2014 (IV.16.) Vis Maior pályázatra beadott ajánlatokat képviselő-testület megismerte. Legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó és a legkedvezőbb műszaki tartalmú ajánlat az Arvia Kft. ajánlata. De 
az ajánlat bizonyos kérdéseinek tisztázást követően köthető csak szerződés. Ez megtörtént. Az 
önkormányzat számára rendelkezésre álló összeg elegendő a munka elvégzésére. A szerződés megkötésére 
sor került, az Arvia már rész számlát is benyújtott az önkormányzat felé bruttó 4.881.791 Ft értékben. 
 
44/2014. (IV.28.) határozat az önkormányzat hozzájárulását adta, hogy a Kisbajcsi önkormányzat javára 
az iskola melletti mobilszínpad tároló önálló helyrajzi számon kerüljön feltűntetésre az ingatlan-
nyilvántartásban. A szerződést a képviselő-testületi ülés előtt írták alá a polgármesterek. 
Kéri ezzel kapcsolatban a kérdéseket, hozzászólásokat a képviselők részéről. 
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Bazsó Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy gyorsabban megérkezik a támogatás ennél a pályázatnál, mint 
az mvh-s pénzeknél? 
 
Kiss Tamás polgármester a vis maior pályázatnál nincsenek elszámolási időszakok, ezért reméljük, hogy 
hamarabb megkapja az önkormányzat a támogatást. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 30/2014 (IV.16.) és a 44/2014. (IV.28.) számú határozatok 
végrehajtásáról adott polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerint megismerte 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:  

49/2014. (VI.10.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 30/2014 (IV.16.) és a 44/2014. (IV.28.) számú 
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerint megismerte és 

elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

2.) Beszámoló a családgondozó 2013. évi tevékenységéről 
Előadó: Ivánkovits Vivien családgondozó 
 
Kiss Tamás polgármester az előterjesztés kiküldésre került, kérdezi az előadót kíván-e kiegészítést tenni? 

 
Ivánkovits Vivien családgondozó az adatok azt mutatják, hogy az ellátotti létszám csökken. Ennek 
jellemzően két oka van, vagy elköltöznek, vagy betöltik a 18. életévüket. Az a tapasztalat, hogy jobban 
szeretik, ha felkeresik őket. Mindennek vannak előnyei és hátrányai is. Aki 2014-ben az ellátotti körhöz 
tartozott, az az előző évben is ellátott volt és várhatóan ellátott lesz jövőre is. Véneken a többi 
településhez képest nagyobb az ellátottak száma. Az életvezetéssel, anyagiakkal van probléma a 
családokban. Ebben kell őket segíteni. Ha egy gyermekben mutatkozik egy probléma, az visszavezethető a 
szülőkre is. A felnőtt embereket pedig nehéz megváltoztatni. Szeretne elköszönni a képviselő-testülettől, 
mert már jelenleg máshol dolgozik és megköszönni a bizalmat, amit megszavaztak neki az állás kapcsán. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a családgondozó 2013. évi tevékenységéről készített beszámolót az 
előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

50/2014. (VI. 10.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a családgondozó 2013. évi tevékenységéről készített 

beszámolót az előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
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3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Kiss Tamás polgármester kérdezi, hogy ez előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Ladocsi József képviselő kérdezi, hogy kit köteleztek közérdekű munkára? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző ismerteti. 
 

 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi. A Képviselő-testület felkéri a 
jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolót a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére 
küldje meg. 
Határidő: 2014.05.31. 
Felelős: polgármester, jegyző  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

51/2014. (VI. 10.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul 
veszi. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolót a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
Határidő: 2014.05.31. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
 
4. Tájékoztató temető ellenőrzésről 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző jegyzőkönyvben foglalt észrevételekkel kapcsolatban szeretné tájékoztatni 
a testületet, hogy ravatalasztal hűtéséről nem az önkormányzatnak, hanem jogszabály szerint a temető 
tulajdonosának kell gondoskodnia. Külön sírhelytáblát kell kijelölni az abortusz folytán távozó magzat, 
csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére. Ez törvényi előírás. Az ellenőrzést végzők 
tájékoztatása szerint, ha van hely a temetőben és meg lehet oldani, tegyük meg. A nyilvántartásból hiányzó 
adatok pótlásáról gondoskodik a hivatal. 
 
Nagy Lóránt képviselő elmondja, ha illemhelyet létesítenek, akkor annak a rendben tartásáról 
gondoskodni kell. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala 
GY-02B/HAT/2014-3/2014. iktatószámú ellenőrzési jelentésében foglaltakat megismerte és tudomásul vette.  
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a temetőkről vezetett nyilvántartókönyvben a temetőkről és a temetkezésekről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 18. § (2) bekezdésében foglalt adatok feltüntetéséről 2014. január 1. napjától kezdődően 
gondoskodjék. 
Határidő. Azonnal 
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  
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52/2014. (VI. 10.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 
Járási Hivatala GY-02B/HAT/2014-3/2014. iktatószámú ellenőrzési jelentésében foglaltakat megismerte 

és tudomásul vette. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a temetőkről vezetett nyilvántartókönyvben a temetőkről és a 

temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 18. § (2) bekezdésében foglalt adatok feltüntetéséről 2014. 
január 1. napjától kezdődően gondoskodjék. 

Határidő. Azonnal 
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 

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

a) Szúnyogirtó gépvásárlás, szúnyogirtás 
 

Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy szúnyogirtó gép megvásárlásáról kellene beszélni. A 
költségvetésben 200 ezer Ft van az irtásra és 500 ezer Ft a gép megvásárlására. Az ULB-s gép kevesebb 
szert használ, költségkímélőbb. Kérdés, hogy támogatják-e a beszerzést. Úgy gondolja, mindenképpen 
lépni kellene. Javasolja kipróbálni a meleg ködös és hidegködös gépet is. A hidegködös nincs ennyivel bent 
a költségvetésben. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester támogatja a gép beszerzését. De javasolja, hogy csak a próba után válasszák 
ki a gépet. Az is fontos, hogy mennyi a vegyszerigény az egyes fajtáknál. Tudja, hogy az idő csak megy, a 
szúnyogok meg csak csípnek. Javasolja, hogy Vének is adja le igényét a nagybajcsi kezdeményezésű irtásra. 
A Mosonmagyaróvári Kistérséges irtásnak nincs értelme, feleslegesen dobálják ki a pénzeket. 

 
b) Digitális tüdőszűrő 

 
Kiss Tamás polgármester rövid tájékoztatót nyújt a mobil digitális tüdőszűrés tárgyában. A régi 
hagyományos röntgengép ebben az évben végleg leáll, mivel az intézetnek a kötelező feladataira kell 
koncentrálnia és a tüdőszűrés nem tartozik ebbe. A tüdőszűrés a 40 év feletti korosztály számára 
közfinanszírozott, a 40 év alattiak bruttó 1.700 Ft-ért vehetik igénybe. A mobil digitális mellkas szűrés 
bevezetése a céljuk. Ehhez szeretnék a települési igényeket felmérni. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester jelezzünk vissza, hogy igényt tartunk a tüdőszűrésre. 
 
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 


