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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV    
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-án (szerdán) 17,00 órai 
kezdettel tartott ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak:   Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Ladocsi József  

Nagy Lóránt képviselők 
Igazoltan távol van: Forrás József képviselő 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző  

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó-jegyzőkönyvvezető 
     
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 főből 4 fő jelen van, 1 fő igazoltan távol. Ismerteti a napirendet a meghívóban 
foglaltak szerint.  
 
Ladocsi József képviselő napirendek előtt kéri, hogy a 2. és 3. napirendi pontokat cseréljék meg. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy az önkormányzat középtávú tervének elfogadása meg kell, 
hogy előzze a költségvetés elfogadását, így a napirendek sorrendjének módosítása nem lehetséges. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal határozathozatal nélkül, egyhangúlag egyetértett, és az alábbi napirendet 
tárgyalta: 
 

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

 
Kiss Tamás polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtását: az önkormányzat saját 
halottjának, néhai Tolnai Károly volt alpolgármester temetési költségének kifizetése 2013. január 17-én 
megtörtént, 247.925,-Ft értékben, a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése 2014. évtől a költségek 
ismerete hiányában még kérdéses – az erről szóló határozat elküldésre került a győri Nagytérségi 
Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Tanács felé. A képviselő-testület döntött az új alpolgármester 
személyéről, és arról, hogy részére tiszteletdíj nem kerül megállapításra. A testület elfogadta a Győri Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását- a döntést megküldtük a Társulás Munkaszervezete 
részére 
Kiss Tamás polgármester kéri, hogy a beszámolót 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: 

 
21/2013.(II.13.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 1/2013.(I.07.), 2,3,4,5,6/2013.(I.31.) határozatai 
végrehajtásáról szóló szóbeli beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

2.) Vének Község Önkormányzata 2014-2016. évre szóló középtávú terve 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
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Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy egy tervezetről van szó, amely természetesen a 
körülményektől függően módosulhat a jövőben. Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy az előterjesztés 
alapján az éves törlesztő részlet nem haladhatja meg a saját bevételek 50 %-át. Javasolja a tervbe 
beilleszteni a Szedres utcai ívóvíz- és csatornaközmű kiépítését, a révkikötő fejlesztését, és a játszótér 
kialakítást. Ezekre a feladatokra 10 éves futamidőre fejlesztési hitelt kellene tervezni.  
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a Győr-Szol hitel adott, és figyelembe véve a saját 
bevételeket, éves szinten kamatokkal együtt kb. 1.200 ezer forint beállítására van mód.  
 
Kiss Tamás polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

22/2013.(II.13.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2014-2016. évre szóló középtávú tervét  

az alábbiakban állapítja meg: 
 

 2014. év 2015. év 2016. év 

Győr-Szol hitel 225.000,- Ft 225.000,- Ft 0 
Győr-Szol hitel kamata 60.000,- Ft 40.000,- Ft 0 

Fejlesztési hitel 425.000,- Ft 425.000,- Ft 425.000,-  Ft 
Fejlesztési hitel kamata 155.000,- Ft 150.000,- Ft 120.000,- Ft 

Összesen 865.000,- Ft 840.000,- Ft 545.000,- Ft 
 
 
 

3.) Vének Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester kéri a képviselőket, hogy a tervezeten szakfeladatonként haladjanak végig. 
Komp- és révközlekedés: 
Ezen a szakfeladaton öt hónapra került betervezésre a révész bére és járulékai, valamint a dologi kiadások 
is, az előző évek tapasztalata alapján.  
 
Ladocsi József képviselő: A révüzemeltetésre a betervezett 80ezer forintos havibér elegendő lesz, vagy 
elfogadható-e? 
 
Kiss Tamás polgármester beszámol arról, hogy az Révhajósok Országos Szövetségének elnöke 
megkereste őt, és buzdította az önkormányzatot a révpályázat benyújtására. A korábbi gyakorlattól 
eltérően már az egész éves működtetési költségek elszámolhatóak, viszont sikeres pályázat esetén a 
támogatási szerződésben most is vállalni kell újabb öt évre a révműködtetést. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Nem értek egyet, szerintem senki nem kényszerítheti arra az önkormányzatot, 
hogy veszteségesen is üzemeltesse a révet. 
 
Nagy Lóránt képviselő: A közfoglalkoztatásban is gondolkodhatnánk a révműködtetésnél. 
 
Kiss Tamás polgármester: Úgy vélem, napi 4 órában is elég lenne alkalmazni a révészt. 
Közutak fenntartása, üzemeltetése: 
A 394ezer forintot 700ezer forintra kellene megemelni, mivel a Rákóczi utca burkolatát mindenképpen 
rendbe kell tenni. Ezt az összeget csak a Rákóczi utcai útra kellene költeni, a járdákat ki kellene hagyni.  
Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton a bevételek szerződések alapján kerültek betervezésre. 
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Zöldterületek kezelése, közterületek, parkok szakfeladaton javaslom a karbantartási költséget 50 ezer 
forintra megemelni. 
Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton került betervezésre a polgármester tiszteletdíja, változatlan 
összegben, továbbá a közös hivatalhoz való hozzájárulás. Ez utóbbiban, a későbbiekben még több tétel is 
változhat. 
Közvilágítás szakfeladaton már nem jelenik meg ebben az évben a működtetési kiadás. 
Város- és községgazdálkodás szakfeladaton a térburkolásra betervezett összeg azért került be, mivel az 
alapítványi pályázatba ez a tétel nem került betervezésre, viszont a megvalósítást meg kell oldani. A Győr-
Szol-os hitelt szintén fizetni kell. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Megfontolandó, hogy szükségünk van-e a kisbajcsi ipari terület közművesítésére. 
Ha történetesen a kisbajcsi önkormányzat képes előre megfinanszírozni a beruházást, akkor a költségek 
Vénekre eső részét az értékesítésnél fizetnénk meg. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a hatályos tulajdon átruházási szerződés ezt lehetővé teszi. 
 
Kiss Tamás polgármester: Az elmondottak alapján azt javaslom, hogy a költségvetésben ne szerepeljen 
ez a tétel, mivel nem tudjuk finanszírozni. 
Tüzelőanyag beszerzését 200ezer forintra kellene emelni. A víz- és csatornadíjakat nagyon magasnak 
találom. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az önkormányzatnak szinte semmi köze nincs a közkifolyókhoz, csupán a 
temetőnél lévőt használják a lakosok. A másik viszont külterületen van, nem tudni, ki, milyen célra és 
milyen gyakran használja. 
 
Nagy Lóránt képviselő: A külterületi közkifolyót célszerű lenne megszüntetni. 
 
Kiss Tamás polgármester: A díjakra viszont hagyjuk meg a tervezetben a 150ezer forintot. 
 
Ladocsi József képviselő: Miért nincs a halászléfőző versenyre költség betervezve? 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy ebben az évben a rendezvény pályázati pénzből valósul meg. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzatnak bejelentési kötelezettsége van a rendezvény előtt, 
programok pontos megjelölésével. 
Betervezésre került egy szúnyoggyérítő gép költségeink egyharmada, mivel ennek megvásárlásában 
számítunk a körjegyzőség két önkormányzatának hozzájárulására is. 
Előzetes megbeszélések szerint a gáz-cseretelep megszüntetésre kerül, költsége kb. 250 ezer forint lenne, 
ezt mindenképpen ki kell fizetni. Az új palack ára 11.000,- Ft+ Áfa, a nagy palack pedig 19.000,- Ft + Áfa. 
Önkormányzati lakótelkek értékesítését ebben az évben nem tervezzük.  
Önkormányzatok elszámolása: 
A mostanáig átengedett személyi jövedelemadó ettől az évtől elvonásra került, amint látható, ez több mint 
6millió forint bevételkiesést jelent Véneknek. Az állami támogatások adottak, a kommunális adó mértéke is 
változatlan, a gépjárműadó 60%-a pedig szintén a központi költségvetést illeti, továbbá csökkent az 
iparűzési adó is. 
Finanszírozási műveletek szakfeladaton a betervezett összeg változni fog, mivel kihúzásra került a kisbajcsi 
terület közművesítése. 
Óvodai nevelés, ellátás: a hozzájárulás már évek óta nem változott. 
Általános iskolai tanulók oktatása: az iskolai étkeztetéshez és utaztatáshoz fizetendő hozzájárulást még 
nem tudjuk pontosan, mivel Vámosszabadi még nem fogadta el a költségvetési tervezetet. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Ragaszkodunk a megállapodáshoz, ha azt felmondják, akkor beszélhetünk más 
finanszírozási rendről. 
 
Kiss Tamás polgármester kérdezi, hogy az iskolával kapcsolatos állásfoglalás megérkezett-e már. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy nem, kötelező erővel viszont az állásfoglalás sem fog bírni, 
a kérdést az önkormányzatoknak kell eldönteniük. 
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Kiss Tamás polgármester: Ettől az évtől Kisbajccsal és Nagybajccsal együtt Gyermekjóléti szolgálatot 
működtetünk, emellett a megszűnt kistérségi feladatellátással kapcsolatban is keletkezett többletkiadás 
telefonköltségre és végkielégítésre.  
Átmeneti segélyre csak a tavalyi összeg töredéke, 200ezer forint került beállításra, ebből kell az 
önkormányzatnak megoldania a segélyezést. 
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátás: ide került betervezésre a néhai alpolgármester temetési költsége is. 
Civil szervezetek működési támogatása szakfeladaton kerültek betervezésre a különböző tagdíjak, és a civil 
szervezetek támogatásai. 
 
Ladocsi József képviselő: A TKT-tagdíj miért nem került beállításra? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy legalább június 30-ig működik a társulás, tehát be lehetne 
tervezni. 
 
Kiss Tamás polgármester:  
Közfoglalkoztatást továbbra is fent kell tartani, amint lehetséges, a pályázatokat be kell nyújtani. 
 
Nagy Lóránt képviselő: Jelenlegi információm szerint rövidesen ismét indul a program, úgy tudom, hogy 
6 hónap foglalkoztatásra lehet majd pályázni. 
 
Kiss Tamás polgármester:  
Közművelődési könyvtári tevékenység szakfeladaton betervezésre került a könyvtáros tiszteletdíja, illetve 
egyéb beszerzések, minimális összeggel. A Megyei Könyvtár tájékoztatása szerint számíthatnak az 
önkormányzatok támogatásra, azonban meghatározott kiadásokat fedezhetünk csak belőle. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az önkormányzat szerintem nem tudja kigazdálkodni a tiszteletdíjat. Eddig 
mindig tudtuk, hogy meddig lehet nyújtózkodni. Ha ebben az évben nem kapunk támogatást, akkor nem 
támogatom a tiszteletdíj fizetését. 
 
Kiss Tamás polgármester: Ha már van egy könyvtárunk, akkor annak működnie kellene, szerintem nem 
kellene megszüntetni a feladatellátást. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Nem kell bezárni, de meg kell határozni a nyitva tartási időt, és a könyvtáros 
konkrét feladatait. 
 
Kiss Tamás polgármester: A költségvetési tervezet tárgyalása első körben megtörtént, a kérdéses tételek 
pontosítása után lesz mód a rendelet elfogadására. 
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta a beterjesztett 2013. évi 
önkormányzati költségvetési tervezetet azokkal a módosításokkal, amelyeket a polgármester és a 
képviselők szóban ismertettek. A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a tervezeten az 
átvezetésekről gondoskodjon.  
 

 
4.) Szándéknyilatkozat GyTKT tagsági jogviszony fenntartásáról  
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Az írásos előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. Nyilatkozni kell a 
tekintetben, hogy az önkormányzat fenn kívánja-e tartani tagságát a társulásban.  
 
Kiss Tamás polgármester: Szerintem tartsuk fenn a tagságot, mivel valamilyen szinten mindig előnyös 
volt. 
 
Nagy Lóránt képviselő: Támogatom, szerintem is maradjunk.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szerintem is jól működött a társulás ez idáig is, maradjunk tagok. 
 
Kiss Tamás polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
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Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése által 
2013. január 31-én elfogadott határozat alapján, a társulási lehetőségeket megismerve úgy határozott, hogy 
tagsági jogviszonyát a Társulásban 2013. június 30. után is fenn kívánja tartani. A képviselő-testület felkéri 
a körjegyzőt, hogy a döntést a Társulás Szakmai Munkaszervezete részére küldje meg. 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

23/2013.(II.13.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése által 
2013. január 31-én elfogadott határozat alapján, a társulási lehetőségeket megismerve úgy határozott, hogy 

tagsági jogviszonyát a Társulásban 2013. június 30. után is fenn kívánja tartani. 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntést a Társulás Szakmai Munkaszervezete részére küldje meg. 

Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
 

5.)Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 
A) Döntés folyószámlahitel igénybevételéről 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy ugyan jelenleg nincs szükség az igénybevételére, ennek 
ellenére a fizetőképesség megőrzése érdekében javasolja ismét folyószámlahitel kérelem benyújtását a 
számlavezető pénzintézethez. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a hitel futamideje várhatóan szeptember 
30., de év végén semmiképp sem lehet mínuszos a hitel-keret.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: Ebben az évben is 1millió forintos hitelkeretet javasolnék, ez az esetleges 
likviditási gondok esetén elég lesz arra, hogy a fizetési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
1.) Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete folyószámlahitel igénybevételét rendeli el. 
A hitel célja: működési bevétel-kiadási ütemeltolódás áthidalása (átmeneti likviditási szükséglet kezelése)  
A hitel összege: 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint 
A hitel futamideje: 2013. szeptember 30.  
Hitelfedezet:  Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: a hitel visszafizetésére, 
valamint arra, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és 
jóváhagyja. 
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe 
vehető valamennyi költségvetési bevételét, a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a helyi 
önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, továbbá az átengedett 
gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már 
meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe 
véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. (3) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  
2.) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1.) pont szerinti feltételekkel történő 
hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
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: 
 

24/2013.(II.13.) határozat  
1.) Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete folyószámlahitel igénybevételét rendeli el. 

 
A  hitel  célja  :  működési bevétel-kiadási ütemeltolódás áthidalása  

(átmeneti likviditási szükséglet kezelése)  
A  hitel  összege :  1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint 
A  hitel  futamideje :   2013. szeptember 30.  
Hitelfedezet :  Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és 
jóváhagyja. 
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos 
jogszabályok alapján figyelembe vehető valamennyi költségvetési bevételét, a hitel 
fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a helyi önkormányzat általános 
működésének és ágazati feladatainak támogatását, továbbá az átengedett 
gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit.  

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 
igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. (3) 
bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1.) pont szerinti feltételekkel 
történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal 
megkösse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
 

B) Közkifolyó megszüntetése a véneki strandnál 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester: Ahogy az a költségvetés tárgyalásakor elhangzott, valójában nincs szükség a 
külterületi közkifolyóra, ma már a strand sem használatos, felesleges dolognak tartom a kifolyót, ellenben 
éves szinten meglehetősen drága, így javaslom a felszámolását. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Mivel a közüzemi számlán a két kifolyó együtt, egy mérőórával szerepel, 
körültekintően kell eljárni, hiszen a belterületi közkifolyóra a temetőnél szükség van. 
 
Forrás József képviselő: Mindenképpen csak a külterületit kell megszüntetni, a temetőnél lévő kút 
marad. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a véneki külterületi (Vének 
strand) közkifolyót meg kívánja szüntetni. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közkifolyó 
felszámolása érdekében a szolgáltató felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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: 
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25/2013.(II.13.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a véneki külterületi (Vének 
strand) közkifolyót meg kívánja szüntetni. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közkifolyó 

felszámolása érdekében a szolgáltató felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kiss Tamás polgármester megköszönte a képviselők aktív 
részvételét, és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Kiss Tamás    Tóthné Ács Ildikó 

 polgármester     körjegyző 

 
 
 
 
 


