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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV    
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-án (kedden) 17,00 
órakor tartott képviselő- testületi ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak:   Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József 
  Ladocsi József  

Nagy Lóránt képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző - jegyzőkönyvvezető 

 
     

Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 főből 4 fő jelen van, Bazsó Zsolt képviselő igazoltan távol, rövidesen megérkezik. 
Ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint, és kéri, hogy a képviselők fogadják azt el.  
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal határozathozatal nélkül, egyhangúlag egyetértett, és az alábbi napirendet 
tárgyalta: 
 

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

 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előző testületi ülés óta lejárt határidejű 
határozatok: elfogadásra került az önkormányzat 2013. évi költségvetése, és módosult a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet, továbbá a strandnál lévő közkifolyó megszüntetése 
folyamatban van, a szolgáltató még nem jelzett vissza az önkormányzat kérésével kapcsolatban. Ezen túl 
márciustól két új közfoglalkoztatott személy lája el a parkfenntartási és településtisztasági feladatokat, 
illetve a Faluház takarítását. 
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: 

 
34/2013.(III.26.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 25/2013.(II.13.) határozatai végrehajtásáról szóló 
szóbeli beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

2.) Vének Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester: Az előterjesztéshez van-e valakinek kérdése? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a terv készítésére a megyei 
Kormányhivatal hívta fel az önkormányzatok figyelmét, határidőként 2013. március 31. napját tűzték ki a 
terv elfogadására és az írásos válasz megküldésére. 
 
Ladocsi József képviselő: Mit értünk az alatt, hogy feleslegessé vált vagyontárgy?  
 



 3 

Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Mivel a terv közép, és hosszútávra készült, az elkövetkező években, 
2022-ig egyes vagyontárgyak feleslegessé válhatnak, pl. feladatellátás megszűnése, megszüntetése miatt. 
 
Ladocsi József képviselő: Mi lesz az önkormányzati kistraktor sorsa? Elértéktelenedik, nem használja 
senki, állapítsuk meg, mi az értéke, és adjuk el. Tudnék rá vevőt. 
 
Kiss Tamás polgármester: Véneki lakos a lehetséges vevő? Gyakorlatilag az önkormányzatnak nincs 
szüksége a traktorra, értékesíthető. 
 
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: 
 

35/2013.(III.26.) határozat 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 9.§ (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 
7.§ (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés biztosítása céljából az előterjesztés mellékletét képező 

Vének Község Önkormányzata Közép – és Hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervét az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
 

3.) Vének Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve 
 Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester: Nem tervezzük erre az évre közbeszerzési eljárás lefolytatását, de mint 
közbeszerzésre kötelezettnek, az önkormányzatnak a nemleges, ún. „nullás” közbeszerzési tervet is el kell 
fogadnia, amely az év során, szükség esetén természetesen módosítható. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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: 
 

36/2013.(III.26.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
33.§-a értelmében az Önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési tervéről a következők szerint  

dönt: Vének Község Önkormányzata 2013. évben közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi. 
A képviselő-testület felkéri a helyettes jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat Vének Község 

Önkormányzata honlapján történő közzétételéről. 
Határidő: folyamatos  

Felelős: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző  
 

 
 
Bazsó Zsolt képviselő 17óra 30perckor megérkezett az ülésre. 
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4.)Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 

A) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: A rendelet módosítására azért van szükség, hogy a zártkerti 
beépítetlen ingatlanok bekerüljenek tételesen is a mentességi körbe. Ez az eddigi szabályozáson nem 
változtat, eddig is mentességet élveztek ezek a telkek. 
 
Nagy Lóránt képviselő: Mekkora összeg folyt be tavaly ebből az adóból? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Mintegy 300-340ezer forint. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Ez elsősorban az útra és a közvilágításra lett fordítva. 
 
Forrás József képviselő: Egyetértek a módosítással, kerüljenek bele a mentességi körbe a beépítetlen 
ingatlanok is. 
 
Kiss Tamás polgármester az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2013.(III.27.) önkormányzati rendelete  

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 2/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 
 
 

B) Tájékoztatás törvényességi felhívásról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 

Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívással élt a polgármester és a jegyző felé az ügyben, hogy a jegyzőkönyvek és rendeletek 
jelentős késéssel érkeznek be a Kormányhivatalhoz. A helyzet felülvizsgálatára és a jogszabálysértő 
gyakorlat megszüntetésére április 20-ig kapott haladékot a jegyző, aki ígérete szerint határidőn belül eleget 
tesz kötelezettségének. Ellenkező esetben a törvényesség egyéb eszközeivel is élhet a Kormányhivatal. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A jegyzőkönyveket én is szeretném látni. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívásának tartalmát a jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztése ügyében megismerte, azt 
tudomásul veszi és elfogadja. 
Képviselő-testület felszólítja a helyettes jegyzőt, hogy a felhívásban foglalt kötelezettségének határidőn 
belül tegyen eleget. 
Határidő: 2013. április 20. 
Felelős: Tóthné Ács Ildikó helyettes 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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37/2013.(III.26.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívásának tartalmát a jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztése ügyében megismerte, azt 
tudomásul veszi és elfogadja. 

Képviselő-testület felszólítja a helyettes jegyzőt, hogy a felhívásban foglalt kötelezettségének határidőn 
belül tegyen eleget. 

Határidő: 2013. április 20. 
Felelős: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
 
 
 

C) Halászléfőző verseny programja  
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy ebben az évben a hagyományosan május 1-jén megrendezésre 
kerülő nemzetközi halászléfőző verseny a tavaly elnyert pályázati támogatásból valósul meg. Az elfogadott 
programmal elkészített meghívót a támogató szervezetnek meg kell küldeni még ezen a héten. Felnőtt- és 
gyermekprogramok szervezésére kapott az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást, 250 ezer forint 
összegben. Ismerteti a programtervezetet, és kéri, hogy a képviselők tegyenek javaslatot az esetleges 
bővítésre, vagy egyéb észrevételt. 
 
Forrás József képviselő: Mivel hét közepére esik az ünnep, számolni kell azzal, hogy az előkészítés több 
munkát, részvételt igényel. 
 
Nagy Lóránt képviselő: Szerintem jó a program, szépen kitölti a napot. 
 
Kiss Tamás polgármester: A programot a héten meg kell küldeni az MVH-hoz, és a meghívókat 
legyártatni. Bízunk benne, hogy a költségeket fedezni fogja a támogatás összege. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. május 1-jén megrendezésre kerülő XXIII. 
Véneki Nemzetközi Halászléfőző Verseny programját a következők szerint hagyja jóvá: 
     8.00-13.00 Halászléfőzés 

  9.00 Megnyitó 
   10.00-12.00 Kézműves programok gyerekeknek 

11.00 Kutyabemutató     
11.30 Cselgáncsbemutató (Kisbajcsi iskola) 
12.00 Modern tánc bemutató 
13.00 Eredményhirdetés 
14.00 Kardbemutató 
15.00 Nyúli Falu- és Gyermekkórus fellépése 
16.00 Lébényi néptáncegyüttes fellépése 
17.00 Tűzmadarak – zsonglőrcsoport bemutatója 
17.30 Serény Magyarok – népzenei koncert és néptánc    

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott program alapján a meghívók elkészítéséről 
gondoskodjon, és azt a támogató szervezet részére megküldje. 
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: 
 

38/2013.(III.26.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. május 1-jén megrendezésre kerülő XXIII. 

Véneki Nemzetközi Halászléfőző Verseny programját a következők szerint hagyja jóvá: 
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 8.00-13.00 Halászléfőzés 
     9.00 Megnyitó 

10.00-12.00Kézműves programok gyerekeknek 
    11.00 Kutyabemutató 

         11.30 Cselgáncsbemutató (Kisbajcsi iskola) 
         12.00 Modern tánc bemutató 
         13.00 Eredményhirdetés 
         14.00 Kardbemutató 
         15.00 Nyúli Falu- és Gyermekkórus fellépése 
         16.00 Lébényi néptáncegyüttes fellépése 
         17.00 Tűzmadarak – zsonglőrcsoport bemutatója 
         17.30 Serény Magyarok – népzenei koncert és néptánc 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott program alapján a meghívók elkészítéséről 
gondoskodjon, és azt a támogató szervezet részére megküldje. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

D) Egyebek 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az elfogadott vagyongazdálkodási tervben is szereplő, feleslegessé vált 
vagyontárgyak értékesítése kapcsán szerintem el kellene gondolkodni azon, hogy mi lesz a révhajóval? Meg 
kellene nézni az értékesítési feltételeket. 
A vagyongazdálkodási tervben a következő szerepel: „az elsődlegesen közfeladat ellátásához, és a 
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez”- ez alapján nem kényszerítheti az önkormányzatot 
senki a rév veszteséges működtetésére. Utána kellene nézni annak is, hogy a révész foglalkoztatása 
megbízási díjjal havi kb. 10 alkalommal lehetséges-e, az utasforgalom ugyanis elég alacsony, nem lenne 
szükség egész hónapban a működtetésre.   
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Már megkérdeztük, a minisztérium szerint folyamatosnak kell 
lennie az üzemeltetésnek. 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kiss Tamás polgármester megköszönte a képviselők aktív 
részvételét, és a nyílt ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Kiss Tamás    Tóthné Ács Ildikó 

 polgármester     körjegyző 
 


