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Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én (szerda) 17,00 
órakor tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:   Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József képviselők 
 
Igazoltan távol van: Ladocsi József, Nagy Lóránt képviselők 
 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző  

 
     

Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 főből 3 fő jelen van, 2 fő igazoltan távol. Ismerteti a napirendet a meghívóban 
foglaltak szerint, és kéri, hogy a napirendi pontokat a képviselők fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 
92/2013.(VIII.21.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. augusztus 21-i ülés napirendi pontjait az 
alábbiak szerint határozza meg: 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Előadó: Kiss Tamás polgármester 
2.) Rendeletalkotás az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmalkotás forgatása céljából 

történő igénybevételéről Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
3.) Döntés beiskolázási támogatásról Előadó: Kiss Tamás polgármester 

4.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

5.) Egyéb, döntést igénylő ügyek Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előző testületi ülések óta lejárt határidejű 
határozatok: benyújtásra került a vis maior támogatási igény az Államkincstár és a Megyei Kormányhivatal 
felé, a pályázatra hiánypótlási felhívás érkezett, melynek eleget tett az önkormányzat július 29-én. Az 
önkormányzat nem élt a Pannon-Víz Zrt. által felajánlott elővásárlási jogával, a döntésről a Zrt-t 
értesítettük. Elfogadta a testület a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását, az erről szóló határozatot megküldtük a Társulás részére. A képviselő-testület nem kívánt 
létrehozni települési értéktárat, erről a Megyei Közgyűlést tájékoztattuk. Elfogadásra került az Arrabona 
EGTC Alapszabályának módosítása, amelynek aláírására a jövő héten kerül sor.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
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93/2013.(VIII.21.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 77,78,79,80,81 /2013.(VI.26.) határozatai 

végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

2.) Rendeletalkotás az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmalkotás forgatása 
céljából történő igénybevételéről 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést megkapták a képviselők, a rendelet 
megalkotása kötelező az önkormányzat számára, bár eddig még nem került sor ilyen filmforgatásra a 
faluban. Kéri, hogy a képviselők tegyék meg észrevételeiket.   
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: Nekünk csak közúthasználati rendeletünk van hatályban? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Igen, ez a 9/2010. ( XI. 18.) önkormányzati rendelet a helyi 
közutak nem közlekedési célú igénybevétele során alkalmazott díjak megállapításáról. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: Ebben a rendeletben közút- vagy közterület-használatról van szó? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Közút-használatról. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: Ebben az esetben viszont kérem, hogy módosítsuk a rendeletet, hiszen 
nem életszerű, hogy bárki is a közúton tárolna tüzelőanyagot. Meg kell határozni a közterület-használat 
díjait is. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Mivel a rendelet címe nem módosítható, a változtatás két módon 
lehetséges: külön rendeletben szabályozni a közterület-használatot, amelynek hatálya nem terjed ki a 
közutakra, illetve a jelenlegi rendeletet hatályon kívül helyezni, és valamennyi közterület használatát új 
rendeletben szabályozni.  
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: Bármilyen formában is, de kérek erre egy rendelet-tervezetet kidolgozni. 
 
Kiss Tamás polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013. (VIII.22.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmalkotás forgatása céljából történő 
igénybevételéről 

(a rendelet külön íven kerül kiadásra) 
 
 

3.) Döntés beiskolázási támogatásról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

  
Kiss Tamás polgármester: Az előterjesztéshez csak annyit kívánok hozzáfűzni, hogy javaslom, hogy a 
2012. évi támogatási összegek maradjanak változatlanok. 
 
Forrás József képviselő: Részemről elfogadható, maradhat a tavalyi összeg. 
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Bazsó Zsolt alpolgármester: Részemről is maradhat, csak az a kérdés, hogy ki lesz jogosult a 
támogatásra, olyan alacsony a jövedelemhatár.  
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: A jövedelemhatárt az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete 
rögzíti, ennek megváltoztatásához rendelet-módosítás szükséges. 
 
Kiss Tamás polgármester: Maradjon a tavalyi összeg? 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: Természetesen maradjon, nem az összeggel, hanem a jogosultsági 
feltételekkel van problémám. 
 
Kiss Tamás polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

94/2013.(VIII.21.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete beiskolázási támogatást nyújt 2013/2014. tanévre azon 

tanulók után, ahol a családban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem 
haladja meg. A támogatás kérelemre adható, melyhez iskolalátogatási bizonyítványt és jövedelemigazolást 

is csatolni kell. 
A Képviselő-testület a beiskolázási támogatás mértékét az általános iskolába járók esetében 4.500,- Ft-ban, 

a középiskolások esetében 5.500,- Ft-ban, a felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében 7.500,- Ft-ban 
állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri a helyettes jegyzőt, hogy a támogatási lehetőségről a település lakosságát a 
helyben szokásos módon értesítse, továbbá a támogatások kifizetéséről gondoskodjék. 

Határidő: 2013. szeptember 6. 
Felelős: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
 
 

4.) Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának 
módosítása  

Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 

Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző az előterjesztést szeretné kiegészíteni annyiban, hogy a körzet 
képviselője a mellékelt levélben tájékoztatta arról a településeket, hogy a módosítási javaslat 7. pontjának 
utolsó mondatát a Tanács nem hagyta jóvá. Ugyanakkor az önkormányzati törvény szerint a társulásnak 
szabályoznia kell a nem fizető tagokkal szembeni eljárást. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: A felhatalmazó levelet nem fogjuk aláírni. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: A határozati javaslatokat ennek figyelembe vételével kell 
értelmezni. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: A nagytérségi Társulástól kaptunk módosító levelet? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Még nem. 
 
Kiss Tamás polgármester: Javaslom, hogy miután a Társulás megküldte a módosított határozati 
javaslatokat és előterjesztést, akkor döntsünk róla. 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott. 
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5.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a Munkaügyi Kirendeltség energiafalu kérdőívet juttatott el az 
önkormányzatokhoz, célja a gazdaságosan fenntartható, a biomasszára alapuló, energiatermelő 
minierőművek alkalmazási feltételeinek felmérése. Évekkel ezelőtt létezett már ilyen program, sikeres volt, 
mindenképpen válaszolni kell a felmérésre, ki kell használni a lehetőséget, ha ilyen kezdeményezés adódik. 
Van-e kérdése, észrevétele a képviselőknek? 
 
Forrás József képviselő: Jó lenne, ha a faluban sor kerülne megint elektronikai hulladékgyűjtésre, kérem a 
hivatalt, hogy nézzen utána, van- e rá mód a közeljövőben, szeptemberben. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: Több észrevételem is lenne. Azonnali tájékoztatást kérünk az optikai 
kábeltévé kiépítésének helyzetéről, mikor lehet igénybe venni a szolgáltatást, és milyen feltételekkel, ezen 
kívül arról, hogy a kivitelező mikor fűzi be a kábelt a Proletár-földek melletti árokban, és mikor temetik be 
az árkot, ugyanis októberben a kutyafogathajtó verseny útvonalát éppen keresztezi a felbontott terület. A 
lakosságot is szeretnénk tájékoztatni, most már közel egy éve semmi információnk nincs a beruházásról. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Megkeressük őket, hogy haladéktalanul tájékoztassák az 
önkormányzatot, hiszen jó ideje nincs információnk a beruházás állapotáról.  
  
Bazsó Zsolt alpolgármester: Kérem, hogy a hivatal nézzen utána, miért maradt el ebben az évben a 
megyei könyvtár támogatása, illetve számíthatunk-e a támogatásra még idén. A véneki honlapra kérem 
feltenni az elmaradt jegyzőkönyveket, legkésőbb szeptember 30-ig. Kérem a talajterhelési díj fizetésre 
kötelezettekről az adategyeztetést a szolgáltatóval, mert minden évben teljesen mást tartalmaz a 
közműszolgáltató nyilvántartása, mint előző évben. 
 
 
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     helyettes jegyző 
 


