
JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 15-én 16,00 órai 
kezdettel tartott nyilvános ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház  
 
Jelen vannak:   Kiss Tamás polgármester 

Bazsó Zsolt 
Forrás József 
Ladocsi József 
Tolnai Károly 

 
Jelen van továbbá:   Burányi Bernadett körjegyző 
    Tolnay Béláné gazdálkodási előadó  
     
Kis Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 tag közül 5 jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak 
szerint, melyet a képviselők egyhangúlag elfogadtak, és az alábbi napirendet tárgyalják. 

 

 

1.) A közös fenntartású iskola 2010. évi gazdálkodásának ¾-ed évi telejsüléséről szóló 

beszámoló előzetes megbeszélése 

      Előadó: Kiss Tamás polgármester  

 

Burányi Bernadett körjegyző  ismerteti az anyagot. Iskolánál 2 fő részére jubileumi jutalmat 

kellene kifizetni, mivel kimaradt a költségvetésből, erre a másfél millió forint fedezetet nyújt. A 

logopédiai oktatásnál a Tkt támogatása kiegészíti az önkormnyzati hozzájárulsokat. SNI tanulók 

normatívája elegendő az oktatáshoz. Ismerteti a volt igazgató bére milyen feladatokar kerül 

felosztásra, továbbá a megnyert pályázatokat. 

 

Ladocsi József képviselő az iskola akadálymentesítéséhez miért kell hozzájárulnia Véneknek? 

 

Burányi Bernadett körjegyző mindegyik önkormányzat elfogadta a pályázati önerőt, az ez évi 

költségvetésbe beterezésre került.Elmondja ez Vének esetében mennyibe kerül. 

 

Forrás József képviselő ez már év elején betervezésre került. Miért nem került azonban bele a 2 fő 

jubileumi jutallom. 

 

Burányi Bernadett körjegyző az iskola költségvetését az iskola készítete el. Nem néztük át  

mélységében. Tehát így maradt ki az anyagból. Az iskolai étkeztetésnél megmaradó kiadásokból 

kerül fedezésre. 

 

Bazsó Zsolt  képviselő ez 626 ezer forintot jelent, mit kell az önkormányzatnak fizetnie? 

 

Burányi Bernadett körjegyző nem kell többlet hozájárulást adni ehhez a kidáshoz. 

 

Forrás József képviselő ez a háromnegyedéves beszámoló, kell-e még fizetni az iskolánál? 

 

Burányi Bernadett körjegyző nem kell hozzátenni az utolsó negyedévben az iskolai fenntartáshoz. 



 

A tájékoztatót a képvisel- testület határozathozatal nélkül elfogadta. 

 

 

2.) Közös fenntartású iskola 2011. évi költségvetési koncepciójának előzetes megbeszélése 

Előadó. Kiss Tamás polgármester 
 

Burányi Bernadett körjegyző megmarad az l fő üresálláshely úgy, hogy szétosztják a bérét, és 

annak járulékait. 4 fő részére kell jubileumi jutlamat fizetni. 18.000,- Ft került beállításra étkezési 

utlaványra valamint 30.000,- Ft-os üdülési csekkre. A dologi kiadások is jelentős kiadást 

eredményeznek. A vámosszabadi tagiskolát teljes mértékben Vámosszabadi fedezi. A koncepció 

alapján jelentősen megemelkednek az önkormányzati hozzájárulások. A koncepció csak egy terv a 

következő évre vonatkozóan, még ez nem elfogadott költségvetés, arra majd februárban kerül sor.  

A polgármesterek e  megbeszélés során nem nyúltak hozzá a kiadásokhoz. A normatívák is 

csökkentek mely közel 2 millió forintos kiesést jelent. A soros előrelépők, valamint jubileumi 

jutlamak és a megemelt béren kívüli juttatások miatt a kiadások jelentősen növekedtek. 

 

Forrás József képviselő kérdezi, hogy mi történt a négyes polgármesteri megbeszélésen, miben 

állapodtak meg a polgármesterek. ? 

 

Kiss Tamás polgármester igazán nem került kihúzásra semmi, azonban úgy látta, hogy a dologi 

kiadások közül nem lesz semmi elfogadva. A bérnen kívüli juttatásokra pedig mindenki csak 

ingadta a fejét. 

 

Ladocsi József képviselő miért nincs összesítő tábla, miért nincs megmondva, hányan dolgoznak 

az iskolánál?  

 

Burányi Bernadett körjegyző összesen 23-an dolgoznak az iskolában, a képviselők a költségvetés 

készítésekor fogják majd látni az egyes szakfeladatokon a tnárok bérét. 

 

Bazsó Zsolt képviselő ezek nem külön tanárok, hanem óraadók, mivel nincs olyan szakos nevelő, 

akire az iskolának szüksége van. Hogyan lettek a táblák adatai megállapítva. Mi alapján lett 

elosztva, ez aköltség. 

 

Burányi Bernadett körjegyző társulási megállapodás mondja ki, hogy milyen arányban kell egy-

egy községenek hozzájárulnia a fejlesztésekhez, a működéshez. Ismerteti az előírásokat. 

 

Bazsó Zsolt képviselő milyen arányban kerültek megállapításra ezek az összegek. Nem látja, hogy 

miért van így. Véleménye szerint túlzott a véneki hozzájárulás. 

 

Burányi Bernadett körjegyző tanulói létszám alapján került megállapításra. Felülvizsgálják a tábla 

adatait. 

 

Ladocsi József képviselő javasolja üdülési jegy kivételét, az étkezési hozzájárulás maradjon 12.000 

Ft, dologi kiadásoknál csak a függönyök maradjanak.  

 

Forrás József képviselő tudni kellene, hogy a szék hány osztályra jutna. A négy polgármester 

egyezzen meg hogy mi maradjon benne a koncepcióba. A négyes testületi ülés előtt a 

polgármesterek egyezzenek meg, és akkor mehet a koncepció. 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a gyerekek jelenleg kisbajcsi székeken tanulnak, mert 

az új műpadlóra a kisbajcsi polgármester nem tetette be a régi csővázas székeket. Azok egy-két 



hónap alattt tönkre tették volna az új műpadlót. 

 

Bazsó Zsolt képviselő az üdülési csekket ő se javasloja, de a székek beszerzését igen, mivel a 

tanulóknak valamin ülni kell. Át kell számolni a tanulói létszám alaján a hozzájárulásokat is. 

 

A tájékoztatót a képvisel- testület határozathozatal nélkül elfogadta. 

 

3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

A) Vének Községért Közalapítvány Kuratóriumi tagok, Ellenőrző Bizottság tagjainak 

módosítása 

Előadó. Kiss Tamás polgármester 

 

Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy november 8-ára összehívta a közalapítvány ülését és 

bejelenttte lemondástát, mivel abban mint polgármester nem vehet részt. Az új elnöknek Molnárné 

Horváth Adriennét javasolja megválasztani. Elmondja továbbá, hogy az elnök és a tagok 

megválasztása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

 

Forrás József képviselő elmondja, hogy a közalapítvány bizonyos mértékben meg kíván újulni. 

Vannak olyan tagok, akik le akarnak mondani és vannak olyanok, akik szívesen belépnének az 

alapítvány munkájába. Célszerű lenne bevonni egy üdülőterületest is. Ismerteti a kuratórium és az 

ellenőrző bizottság új összetételét, amit egyben javasol is elfogadni. Kuratórium elnőke: Molnárné 

Horváth Adrienne, titkár Szilágyi Szilárd, tagok: Écsi Pál, Simon József, Szabó Antalné. Ellenőrző 

bizottság: elnöke Ladocsi Józsefné, tagok Galambos Lajosné, Forrás József. 

 

Bazsó Zsolt képviselő kérdezi, hogy nem lesz e gond abból, hogy a kuratóriumban nem lesz egy 

testületi tag sem. 

 

Forrás József képviselő elmondja, hogy véleménye szerint nem. 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. 

 
61/2010.(XI.15.) számú határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vének Községért Közalapítvány Alapító 
Okiratának módosítását elfogadja. A képviselő-testület a Vének Községért Közalapítvány 

Kuratóriumának elnökévé Molnárné Horváth Adrienne Vének, Rákóczi u. 30. sz. Alatti lakost, titkárává 
Szilágyi Szilárd Vének, Rákóczi u. 6. sz. Alatti lakost, tagjává Écsi Pál Vének, Petőfi u. 34.sz. alatti 

lakost, Simon József  Vének, Rákóczi u. 2. sz. Alatti lakost és Szabó Antalné Győr, Szent Imre út 50. 
szám alatti lakost választja meg.  

A képviselő-testület a Vének Községért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának elnökévé Ladocsi 
Józsefné Vének, Petőfi u. 8. sz. Alatti lakost, tagjaivá Galambos Lajosné Vének, Rákóczi u. 33. szám 

alatti lakost és Forrás József  Vének, Petőfi u. 20. szám alatti lakost választja meg. 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a módosítás nyilvántartásbavételével kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Mivel más hozzászólás és javasalt nem volt Kiss Tamás polgármester bezárta nyílvános ülést. 

 

K.m.f. 

 

  Kiss Tamás       Burányi Bernadett 

Polgármester            Körjegyző 

 


