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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én (szerdán) 
17,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József 
  Ladocsi József 
  Tolnai Károly képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző  

Pinczés Gyuláné adóügyi előadó-jegyzőkönyvvezető 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 5 főből mindenki jelen van. Ismerteti 
a napirendeket a meghívóban foglaltak szerint.  
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetértett, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülés óta három határozat 
végrehajtási határideje járt le, nevezetesen: elfogadta a képviselő-testület a Győri TKT Társulási 
Megállapodásának módosítását, döntött a Pannon-Víz Zrt. által felajánlott elővásárlási jog 
gyakorlásáról, valamint elfogadta a kisbajcsi Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda nyári leállásának 
időtartamáról. 
Kéri, hogy a beszámolót a képviselők fogadják el. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

21/ 2012. (IV.25.) határozat 
 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2012 (II.27.), 19/2012. (II.27.) és  20/2012 

(II.27.)  határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

2.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer pályázati önrészének 
(Alapító Okiraton felüli) biztosítása 
Előadó: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás képviselői 

 

Kiss Tamás polgármester köszönti Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás képviselőit, elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Az 
Alapító Okiratban vállat önrészen felüli kötelezettség megfizetése tárgyában a képviselő-testület 
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2011. december 14-én már határozott, mégpedig akképpen, hogy a kötelezettséget sem 
megfizetni, sem vagyonrészét átengedni nem kívánja, mivel a követelést nem tartja 
megalapozottnak. 
 A téma ismételt napirendre tűzésére a Társulás kezdeményezésére került sor. 
 
Hegyi Zoltán elnök bemutatja a Társulás részéről megjelent dr. Pergel Elza jogi tanácsadót, és 
Horváth István titkár urat. Elmondja, hogy örülnek minden meghívásnak, a korábbi időszakban 
sajnos ezek a megbeszélések elmaradtak.  
A témához kapcsolódóan megjegyzi, hogy tisztában vannak azzal, hogy a kisközségi 
önkormányzatok teljesítőképessége véges, éppen ezért került sor a beruházás megelőlegezésére, 
és amennyiben a települések a rájuk eső önrészfizetési kötelezettségüknek eleget tesznek, a 
vagyonrész őket illeti. 
Jó lenne végre lezárni a projektet, amely az Európai Unióban is mintaprojektnek számít, itthon is 
kiemelten dicsérik, kérésük az, hogy fogadja el a testület Győr város vagyonrész átvételre 
vonatkozó ajánlatát. 
 
Ladocsi József képviselő: Az Alapító Okiraton felüli önrész megfizetésének vállalását hány 
polgármester írta alá? 
 
Hegyi Zoltán elnök: Eredetileg 2003-ban 2 projekt indítását terveztük, rekultiváció, illetve 
hulladékgyűjtés, feldolgozás kiépítésének tárgyában, 10-10%-os önkormányzati támogatással. 
Időközben kiderült, hogy a rekultivációra az önkormányzatok nem akartak költeni, így a műszaki 
tartalmat átdolgozták, végül 9 milliárd forintból meg tudott valósulni a projekt. A pályázat során 
azonban perceken múltak a dolgok, tehát nem került sor testületi ülésekre, mi felvállaltuk ezt a 
pályázat érdekében, mert ha végigjátszzuk azt, hogy minden önkormányzat meghozza a döntését, 
még ma is folyna a pályázgatás. 
 
Kiss Tamás polgármester: Telefonos megkeresés sem volt az önkormányzatok felé? 
 
Hegyi Zoltán elnök: Írásban értesítettük az önkormányzatokat, visszajelzés azonban nem 
érkezett. Az önkormányzatoktól kért összeg a 9 milliárd forint 30%-a. 
 
Kiss Tamás polgármester Nekünk a legfőbb fenntartásunk az üggyel kapcsolatban az, hogy ha 
átengedjük a vagyonrészt, nem kerülünk-e kiszolgáltatott helyzetbe Győr város kénye-kedvének a 
szemétdíjak emelésénél? 
 
Hegyi Zoltán elnök. El kell mondani, hogy a díj emelését a Társulási Tanács hagyja jóvá, tavaly 
például nem fogadtuk el a Győr-Szol díjemelési javaslatát. Ez év II. félévétől a differenciált 
emelést támogatja a Tanács. 
 
Tolnai Károly képviselő: Problémát az jelent számunkra, hogy így az eddigi az 1 millió forint 
követelés a duplájára emelkedett, a véneki önkormányzatnak ez hatalmas összeg. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az Alapító Okiratban vállalt 10%-ot elismerjük, ennek visszafizetése 
folyamatban van. Azonban az ezen felüli követelést jogilag nem tarjuk megalapozottnak, így 
viszont, mivel Vének lakóinak érdekeit képviseljük, az ilyen követelés pedig a vénekiek érdekeivel 
ellentétes, nem vállalhatjuk fel a visszafizetést. 
 
Forrás József képviselő: Hány önkormányzat nem kötött még szerződést erről a megfizetésről? 
 
Horváth István titkár: 118 önkormányzatból 18 egyáltalán nem írt még alá szerződést, ebből 3 
már biztosan aláírja, a többi pedig elhatározta, hogy nem fog fizetni. Velük még további 
egyeztetésre kerül sor, a behajtásról valami módon gondoskodni kell, ez így korrekt a fizető 
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tagokkal szemben is, Ezen kívül 28 olyan önkormányzat van, akik az Alapító Okirat feletti 
önrészről még nem döntöttek, vagy még nem írtak alá megállapodást. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Engem továbbra is az érdekel, hogy ennek a követelésnek van-e jogi 
alapja? 
 
Dr Pergel Elza jogi tanácsadó: Az alapító okiratokban a kötelezettségvállalás nem számszerűen 
került rögzítésre, a sérelmes önkormányzatoknak elmondjuk, lehet, a megállapodás aláírása előtt 
ígéret volt, hogy nem kell fizetni, elképzelhető, de az alap okiratban aláírták, hogy a rájuk eső 
önrészt vállalják, ez az okirat mellékletében rögzítve van. A Támogató nem fizetés esetén vagy 
visszakéri a teljes támogatást, vagy a meg nem fizetett részarányt kéri vissza. 
A támogatást megkaptuk, mert biztosítottuk hozzá a 30% önrészt.  Az eredetitől eltérő 
megállapodásról a Társulási Tanácsülésen résztvevő polgármestereknek, képviselőknek 
értesíteniük kellett volna a hozzájuk tartozó önkormányzatokat, erre Győr kivételével nem került 
sor. A polgármesterek tehát nem számoltak be a Társulási törvényben előírtak szerint a 
testületeknek a társulás működéséről, gazdálkodásáról.  
A keletkezett vagyont a tulajdoni részarányoknak megfelelően kell felosztani a tagok között, ez a 
vagyonrész felosztásra és jóváírásra is került, annak ellenére, hogy az önkormányzatok a rájuk eső 
önrészt nem fizették meg. A követelést tehát jogszerűnek tartom. 
Meg kell hozni a döntést: megfizetem, vagy felajánlom annak, aki ezt meg tudja fizetni, hogy újra 
lehessen osztani a vagyont, és lehessen végre számolni. Ha az EU-ból visszakérik a támogatást, 
vissza kell fizetni, az állam viszont nem fogja hagyni, tehát majd elveszi, államosítja a beruházást. 
 
Ladocsi József képviselő: Ha átadjuk a vagyonrészt, a részesedésünk csak 0,6% lesz, fele, mint 
eddig volt? 
 
Dr Pergel Elza jogi tanácsadó: A szavazati arányok továbbra is változatlanok maradnak, a 
tulajdoni hányadtól függetlenül. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az elhangzottak nem győztek meg, továbbra is úgy gondolom, hogy az 
Alapító Okiraton felüli rész jogilag támadható, el lehetne vitatkozni róla éveken át. 
 
Dr Pergel Elza jogi tanácsadó: A tulajdoni hányad már itt van a Társulásnál, ez az önöké is, 
csak nem hoztak róla döntést, viszont csak a megfizetett önrészhez jár a támogatás. 
 
Kiss Tamás polgármester: Morális szempontból ezt azért megkérdőjelezhetőnek tartom. 
Ismerteti a képviselőkkel a határozati javaslatot. 
  
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi határozatot hozat: 
 

22/ 2012. (IV.25.) határozat 
 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a KEOP-1.1.1/2F-2008-0001 azonosító számon 

megvalósított beruházás számviteli nyilvántartási értéke utáni, a Társulási Megállapodásban 
rögzített önrész és a támogatási szerződésben rögzített önrész Társulási Megállapodás szerinti 

hányada különbözetének megfelelő 1.056.650,- Ft, valamint a hozzá tartozó támogatási részarány 
összegével megegyező 2.084.417,- Ft társulási tulajdoni részarányát átadja Győr Megyei Jogú 

Város Önkormányzata részére. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
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3.) Beszámoló a háziorvosi tevékenységről 
Előadó: Dr. Nágel József háziorvos 

 

Dr. Nágel József háziorvos: Kiegészíteném az írásos beszámolót azzal, hogy a 2011. évben az 
ügyeleti idő meghosszabbodott, a szűrővizsgálatok pedig a leggyakoribb betegségeket érintették. 
Továbbra is komoly gondot jelent az orvoshiány, annak ellenére, hogy a győri országosan kiemelt 
kórház. A finanszírozás az elmúlt évben sem javult, eszközbeszerzésre kaptunk támogatást, 
viszont csakis az OEP által meghatározott eszközökre, ezt havonta adják oda 50E-50E Ft-os 
támogatás formájában. Ezt úgy oldom meg, hogy gyűjtöm januártól a számlán, év végén 
vásárolok belőle eszközt: számítógépet, laptopot, szoftvert, de ez nem működésre adott pénz, az 
OEP hónapokat késik a kifizetéssel felém is. Az a széttagolt körzet miatt jelentős üzemanyag-
felhasználást messze nem fedezik, ahogy a kötelezően végrehajtott béremelést sem. 
Elkülönítetten kell kezelni a könyvelésben az OEP-től kapott pénzt más pénzektől, így rám 
gyakorlatilag már nincs mit fordítani. A Falusi Körzeti Orvosok Szövetsége határozott arról, hogy 
ki kell kényszeríteni a finanszírozás emelést, első lépésben kb. 30% emelés lenne elfogadható. 
 
Forrás József képviselő. Van- e visszatérő gond, Vének vonatkozásában van-e probléma? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Nincs, a finanszírozással van probléma, nem a betegekkel, ez abból 
ered, hogy egyoldalú, erőltetett szerződést köttetett az OEP a háziorvosokkal. Az OEP-től kapott 
pénz behatárol mindent. A betegekkel, önkormányzattal megfelelő a viszony, csak a finanszírozás 
nyomaszt bennünket. Bízunk benne, hogy a kórházbezárásokat követően az alapellátásra több 
pénz jut. Sztrájk nem tervezett, de elképzelhető olyan eset, amikor csak a kötelező betegellátás 
biztosítása lesz a cél, ez napi 20 beteg ellátását jelenti. 
 
Kiss Tamás polgármester A rendelővel, felszereltséggel van-e probléma? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Nincs, ami kell, viszem magammal. 
 
Kiss Tamás polgármester: Vannak pályázatok, amire az önkormányzat tudna pályázni? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Felújításra, akadálymentesítésre esetleg lenne mód pályázni. Kevés 
az alacsony önrészt igénylő pályázat. 
 
 

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

23/2012 (IV.25.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Nágel József háziorvos beszámolóját a 
2011. évi háziorvosi tevékenységről elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
 

4.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról (zárszámadás) 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 

Kiss Tamás polgármester: Az írásos anyagot a képviselők kézhez kapták, van-e kérdés, 
hozzászólás a zárszámadáshoz? 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az adósok listájával kapcsolatban lenne kérdésem: mi ez a múlt évi 
hátralék, melyik adóról van szó, és miért nem került behajtásra? 
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Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A hátralék döntő többsége a talajterhelési díjból adódik, emellett 
a gépjárműadó és a pótlékok tesznek ki nagyobb összeget. A kintlévőségek között. Egyes adósok 
részletfizetési lehetőséget kértek, amit megállapítottunk részükre, míg mások többszöri felszólítás 
ellenére sem tettek eleget adófizetési kötelezettségüknek: Velük szemben a továbbiakban az 
önkormányzat a munkabérből történő letiltással, ennek eredménytelensége után ingó és 
ingatlanvagyon végrehajtással élhet. 
 
Forrás József képviselő: A 2010 előtti talajterhelési díjakat el kellene engedni, amennyiben ez 
nem szabálysértő. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Én is úgy gondolom, hogy legalább a 2011. évi díjat be kell hajtani, a 
fennmaradó hátralékot pedig közmunkában, egyéni megbeszélés alapján le kell dolgoztatni az 
adósokkal. A kommunális és az iparűzési adó, valamint a gépjárműadó végrehajtását meg kell 
kezdeni, a munkabérből történő letiltással, a talajterhelési díjról pedig egyeztetést kezdünk az 
adósokkal. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Mivel a szolgáltató nemrégiben a korábbiaktól eltérő adatokat 
közölt a talajterhelési díjfizetésre kötelezhetők személyéről, ismételt adategyeztetés szükséges a 
konkrét adósokról. Amíg ez nem történik meg, a tartozások sem kérhetőek számon. 
 
Forrás József képviselő: Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó miért ilyen 
alacsony? 
 
Pinczés Gyuláné adóügyi előadó: A Bácsai Agrár Zrt. túlfizetése miatt. 
 
Kiss Tamás polgármester: Amennyiben nincs több hozzáfűznivaló a 2011. évi zárszámadáshoz, 
a rendelettervezetet szavazásra bocsátom. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2012. (IV.26) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 
 

5.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgáltató 2011. évi tevékenységéről 
Előadó: Weisz Orsolya családgondozó 

 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A családgondozó egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem tudott 
megjelenni, a beszámolójával kapcsolatban felmerülő kérdésekre lehetőség szerint válaszolok, 
illetve továbbítom azokat a családgondozó felé. 
 
Kiss Tamás polgármester: Továbbra is megoldatlannak tartom a falubeli fiatalok helyzetét, 
keveslem a személyes kommunikációt, esetmegbeszéléseket.  
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: a családgondozó minden évben rendszeresen tart települési 
tanácskozást, szükség esetén esetmegbeszéléseket, amelyekre az érintett polgármestereket, 
jegyzőket, intézményvezetőket mindig meghívja. 
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Bazsó Zsolt képviselő: Javaslom, hogy egyszer zárt ülésen kerüljön megbeszélésre a helyi 
problémás gyerekek helyzete, a lehetséges megoldási módok megtalálása, a családgondozóval 
közösen. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

24/2012 (IV.25.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évben végzett gyermekjóléti szolgálat 
tevékenységről szóló írásos beszámolót elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 

6.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Az írásos beszámolót kiegészíteni nem kívánom, van-e kérdése a 
képviselőknek? 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A beszámoló 7. pontjában foglaltak elgondolkodtattak, és úgy 
gondolom, a bűnmegelőzési programot ki kell dolgozni, mert előbb-utóbb aktuálissá válik 
Véneken is a kérdés. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Kidolgozásra kerül a program, ehhez kérem a képviselők 
javaslatait, segítségét is, így még ebben az évben a testület elé kerülhet az anyag megvitatásra és 
jóváhagyásra. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2012 (IV.25.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011. évben végzett gyermekvédelmi 
tevékenységről szóló írásos beszámolót elfogadja, és tudomásul veszi azzal, 

hogy bűnmegelőzési program kidolgozását látja indokoltnak. 
Képviselőtestület felkéri a körjegyzőt, hogy a bűnmegelőzési program  

kidolgozása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg  
Határidő: 2012. május 31. és folyamatos. 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
 
 

7.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól szóló önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése 

      Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez 
kapták, a kiküldött anyagot nem kívánja kiegészíteni. Kéri, hogy a képviselők fogadják el a 
rendelet-tervezetet. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete 

a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés 
díjának meghatározásáról szóló 15/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet  
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hatályon kívül helyezéséről  
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 

8.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Kérem, hogy a képviselők hogy várja a további javaslatokat a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe tartozó 
vagyonelemekhez.  
 
Kiss Tamás polgármester: Javaslom felvenni ide még a ravatalozó mellé az Aranykert ligetet, és 
a temetőt is, szerintem megőrzésük hosszú távon indokolt. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Maradjon-e a tervezetben szereplő értékhatár a 
vagyonhasznosítást illetően? 
 
Forrás József képviselő: Szerintem maradhat. Mennyi az általános kötbér? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A tervezetben rögzített 100,- Ft/nap. 
 
Kiss Tamás polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2012. (IV.26) rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól  
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 

9.) Döntés ÖNHIKI pályázat benyújtásáról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző tájékoztatja a testületet, hogy 2012. évben ismét lehet 
pályázni az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 
2011. évben az önkormányzat a kötelezettségeit nehezen tudta teljesíteni. Az önkormányzat 
költségvetési bevételeinek legnagyobb részét az állami támogatások adják, helyi adó bevétele és 
működési bevétele csekély. A 2012. évi költségvetést a képviselő-testület 1.034 ezer forint 
működési hiánnyal fogadta el, tartalékokkal nem rendelkezik az önkormányzat, a meglévő építési 
telkeket nem tudja értékesíteni, ezért a betervezett minimális fejlesztési kiadásokat is  működési 
bevételekből kell finanszírozni.  A 2011. év végén kapott szociális tűzifa beszerzésével, valamint a 
rév üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközökről még nem számolt el az önkormányzat.  
A szociális tűzifára adott támogatásból az önkormányzatnak 304.800,- Ft-ot kell visszafizetnie az 
állam felé, a révhajó működtetésére kapott 1.063 ezer forint elköltése pedig most van 
folyamatban, tehát a második negyedévben jelentkeznek majd a nagyobb kiadások. Az, hogy az 
önkormányzat eddig nem halmozott fel kifizetetlen számlát, valamint meg nem fizetett 
hozzájárulást a közös intézmények felé, a fent említett pénzeknek köszönhetők. Az 
önkormányzat által kivetett helyi adók fele is a tavaszi hónapokban jelenik meg, a következő 
hónapokban csak minimális bevételek jelentkeznek, melyekből a havi bérek és a havi közös 
fenntartású intézmények hozzájárulásainak költségeit sem tudja fedezni az önkormányzat, így 
várhatóan az önkormányzat számlája rövidesen mínuszos lesz.  
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A minimális működési bevételek és állami támogatások következtében az önkormányzatnak 
szinte nincs esélye arra,  hogy segítség nélkül kilábaljon fizetési nehézségeiből, ezért szeretnénk 
kihasználni a lehetőséget a pályázatra, az első beadási határidő 2012. május 2. Ebben az évben 
igényelhető még támogatás szeptemberi és novemberi határidővel, egy önkormányzat azonban 
legfeljebb kétszer nyújthat be támogatási igényt. 
 
Forrás József képviselő: Akármilyen keveset nyerünk, az is pénz, nyújtsuk be most is a 
támogatási igényt. 
 
Kiss Tamás polgármester: Javaslom, hogy szeptemberben kerüljön benyújtásra a pályázat, mert 
ha most nem tudunk fizetési elmaradást, kifizetetlen számlát felmutatni, és nagyon kevés 
támogatást kapunk, hátrány is lehet belőle, mert a következő körben lehet, hogy nem kapunk 
semmit. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testület 

26/2012. (IV.25.)határozata 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról 
1. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

2. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. b) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a 
Kisbajcs székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2012. évben ilyen 
jogcímen 1 030 ezer forint összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 
rendeletét 1 034 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV.  a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerinti kötelező könyvvizsgálatra nem 
kötelezett. 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a pályázat elkészítésére, a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

Határidő: 2012. május 2. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
 

10.) GyTKT Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztésnek megfelelően módosítani 
kell a Társulási Megállapodást, mivel a mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakozott Rábapatona 
község Önkormányzata is. Ezen felül jogszabályváltozások is szükségessé tették a Megállapodás 
módosítását. 
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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27/2012.(IV.25.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását 

 Fürge Róka családi napközi térítési díjainak rögzítése Nagyszentjános helyi rendeletében, 

 1996. évi XXI. törvény változásaiból adódó módosítások, 

 Rábapatona Község Önkormányzata csatlakozása mozgókönyvtári feladatellátáshoz, 

 2 fő pénzügyi-gazdasági ügyintézői státusz megszüntetése 
tárgyában az előterjesztés szerint tudomásul veszi és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

11.) Egyéb döntést igénylő ügyek  

 
 

A) Halászléfőző verseny megrendezése 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 

Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a XXII. Halászléfőző verseny bekerülési költség 
előreláthatólag bruttó 250-300 ezer forint lesz. A meghívó elkészült, mely tartalmazza a részletes 
programot. A halat a szokásos módon és helyen fogják megrendelni. Javasolja, hogy az idei évre a 
nevezési díj összege változatlanul 4.000 Ft,-ban kerüljön megállapításra.  
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2012.(IV.25.) határozat 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012 május 1-jén XXII. alkalommal 

megrendezésre kerülő Halászléfőző verseny programjainak lebonyolítására legfeljebb 300.000,- 
Ft-ot kíván fordítani. A kiadások nem léphetik túl a meghatározott keretet. 

A verseny nevezési díja 4.000,- Ft nevezőként. 
Határidő: 2012. május 1. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

 
B) Árajánlatok elbírálása Vis maior támogatás felhasználása tárgyában 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 

Kiss Tamás polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy 2011. évben a Dunán levonuló 
árhullám miatt a Rózsa utcában, valamint a révhez vezető útban keletkezett károk enyhítésére az 
önkormányzat 552 ezer forint vissza nem térítendő vis maior támogatást nyert. A helyreállítási 
munkálatok elvégzésének végső határideje 2012. május 26. Dönteni kell a kivitelező, továbbá a 
műszaki ellenőr személyéről is.  
Ismerteti a beérkezett árajánlatokat: Tóth Zoltán építési vállalkozó ajánlata a helyreállítási munkák 
elvégzésére nettó 636 122,- Ft, az Arvia Építő Kft. ajánlata nettó 621 784,- Ft-, míg a KÁMA 21 
Építőipari Kft.  nettó 640 961,- Ft-os ajánlatot tett. Javasolja a legalacsonyabb árajánlatot 
elfogadni. 

 

Forrás József képviselő: Egyetértek, válasszuk a legolcsóbbat, ráadásul az ő referenciáit már 
ismerjük. 
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Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2012 (IV.25.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vis maior támogatás felhasználásának 
részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.)  Kormány rendelet alapján elnyert támogatás 

felhasználására a helyreállítási munkálatok kivitelezésére az Arvia Építő Kft.-t ( Győr, Bartók 
Béla u. 8/a adószám: 13178572-2-08, Cg. 08-09-011790) választja ki 

A munkálatok műszaki ellenőri feladatainak elvégzésével Nagy József egyéni vállalkozót  
(9024 Győr, Honvéd u. 3. adószám: 64791274-1-28, EV-867879, ME-KÉ/II-08-6530)  

bízza meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel nettó 621.784,- Ft, a 

műszaki ellenőrrel pedig nettó 30.000,-Ft értékben a szerződést megkösse. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

C) Döntés nyári gyermekétkeztetésről 

Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző  

 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy ebben az évben is lehetőség 
nyílt pályázni a nyári gyermekétkeztetés támogatására. Ismerteti a 23/2012. (IV. 18.) NEFMI 
rendelet előírásait.  A kérdés az, hogy a vonatkozó jogszabály azon előírását, mely szerint az étel 
meghatározott hányadát helyi vagy környékbeli kistermelőtől, vállalkozótól kell beszerezni, 
tudja-e biztosítani az önkormányzat? 

 
Kiss Tamás polgármester: Ezt a feltételt nem tudja vállalni az önkormányzat.   
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

30/ 2012. (IV.25.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyári gyermekétkeztetés szabályairól szóló 
23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet előírásait megismerve úgy határozott, hogy - mivel a pályázati 

feltételeknek megfelelni nem tud-, 2012. évben a nyári gyermekétkeztetés támogatására nem nyújt 
be pályázatot. 

Határidő: 2012. május 2. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

 D) Tájékoztatás pályázati lehetőségről parlagfű mentesítés tárgyában 
 Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a parlagfű mentesítés érdekében 
a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 14 fő közmunkás napi 8 órás foglalkoztatására pályázhat 3 
hónapos időtartamra a Munkaügyi Központnál. A pályázat benyújtásának határideje 2012. május 
4., a jelentkezési sorrend dönti el, hogy melyik településnek közvetítik ki az 1 fő közmunkást. Egy 
település csak 1 főre kaphat lehetőséget. A közmunkások a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
alkalmazásába kerülnek. A támogatás a bért és járulékait 100%-ban fedezi. Amennyiben pályázni 
kíván Vének, csatolni kell a parlagfűvel fertőzött területeket feltüntető térképet is, mivel a 
mentesítést a Társulás szigorúan ellenőrizni fogja. 
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Bazsó Zsolt képviselő: Nincs ilyen „fertőzöttnek” mondható területünk, nincs értelme a 
pályázatnak. 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott. 
 
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 megbízott körjegyző 
 
 

 
 


