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Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 13-án (szerdán) 
17,00 órakor tartott képviselő- testületi ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József 
  Ladocsi József 
  Tolnai Károly képviselők 
 
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 mindenki jelen van. Ismerteti a napirendeket a meghívóban foglaltak 
szerint.  
 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetértett, és az alábbi 
napirendeket tárgyalták. 
 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
  Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester: Az előző testületi ülés óta több határozat végrehajtási határideje járt 
le, nevezetesen: döntés született a Győr-Szol hitelről Alapító Okiraton felüli önrész 
visszafizetésének tárgyában, elfogadásra került a háziorvos és a Gyermekjóléti Szolgálat 
beszámolója, valamint az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámoló. Benyújtásra került az ÖNHIKI pályázat, elfogadta a testület a GyTKT Társulási 
Megállapodásának módosítását, megrendezésre került a halászléfőző verseny május 1-jén, a vis 
maior munkálataira kiválasztott kivitelező és műszaki ellenőr a munkát határidőre elvégezte. Az 
önkormányzat a pályázati feltételek szigorodása miatt ebben az évben nyári gyermekétkeztetésre 
nem nyújtott be pályázatot. 
Zárt ülésen sor került a „Vének Községért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására, és 
az új elnök, kuratóriumi és ellenőrző bizottsági tagok megválasztására. 
Elfogadta a testület a 2011. évi zárszámadási rendeletet, a közműves víz- és csapadékvíz díjairól 
szóló rendeletet hatályon kívül helyezte, valamint megalkotta az önkormányzat új 
vagyonrendeletét. 
Kéri, hogy a beszámolót a képviselők fogadják el. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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42/2012.(VI.13.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 22,23,24,25,26,27,28,29,30 és 31/2012. (IV.25.) 

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

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

 
2.) A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A Győr-Szol az üzemanyagár-emeléssel, kötelező 
bérkompenzációval indokolta a díjemelés szükségességét. Arról is tájékoztatott a közszolgáltató, 
hogy több ezer háztartásnál nagyon rossz az ürítési arány, rendkívül alacsony az ürítések száma. 
A rendelkezésre állási díj nem változott, az ürítések díja emelkedik 2012. július 1-jétől. A Társulási 
Tanács tájékoztatása szerint jövőre ún. tárolási adót is fizetni kell az elszállított hulladék után. 
 
Ladocsi József képviselő: Milyen díjazás ellenében történik a szelektív hulladék begyűjtése? 
Mivel a lakosság gyakran csak azt látja, hogy kijön a szállítóautó, de nem visznek el semmit. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A szelektív gyűjtősziget ürítése után nem számol fel külön díjat a 
szolgáltató, az díjmentes, a község egy szelektívgyűjtő szigetre jogosult. 
 
Forrás József képviselő: Jelezni kell a szolgáltatónak, hogy ha idejönnek, akkor minden esetben 
ürítsék ki a konténert, még akkor is, ha csak félig telt. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Jó lenne megoldani azt is, hogy a Győr-Szol emberei tegyék rendbe a 
szelektív hulladékgyűjtő sziget környékét egy-egy ürítés után.  
 
Kiss Tamás polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Vének község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelete  

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
11/2010. (XII.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 
 
 
 
 3.) Az egyes helyi rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezése 
 Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A rendelet-tervezetet és részletes indokolását, valamint az 
előzetes hatásvizsgálatot írásos előterjesztésként kézhez kapták a képviselők, azt nem kívánja 
kiegészíteni.  
Kéri, hogy a rendelet-tervezetet a képviselők fogadják el. 
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2012.(VI.14.) önkormányzati rendelete 

az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai hatályon kívül helyezéséről 
 (A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
. 

4.) Döntés beiskolázási támogatásról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Kiss Tamás polgármester: Az előterjesztés szerint a beiskolázási támogatás maradna a tavalyi 
összegekkel és a helyi rendeletben előírt feltételekkel. Kéri, hogy a képviselők a határozati 
javaslatot fogadják el. 
 
Forrás József képviselő kéri, hogy az érintetteket a szokásos módon értesítsék.  
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Felkerül a község honlapjára, illetve hirdetőtáblákra is 
kifüggesztjük. Az évek óta támogatott családokhoz a nyomtatványt is eljuttatjuk. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Nem értek egyet azzal, hogy egy általános iskolás kevesebb 
támogatásban részesüljön, mint egy közép- vagy főiskolás. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 igen, 1nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
43/2012.(VI.13.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete beiskolázási támogatást nyújt 2012/2013. 
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 körjegyzőt, hogy a támogatási lehetőségről a település lakosságát a 

helyben szokásos módon értesítse, továbbá a támogatások kifizetéséről gondoskodjék. 
Határidő: 2012. július 31. 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
 

5.) Döntés folyószámla-hitelről 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A testületi tagok a határozati javaslatot megkapták. A 
folyószámlahitel szerződés néhány nap múlva lejár, sajnos azonban az önkormányzatnak a 
fizetőképessége megőrzéséhez ebben az évben is szüksége van a hitelre, a tavalyinál valamivel 
kisebb összegben.  A bank is csökkentené a folyószámlahitel keretet, a tavalyi 1,5 millió forint 
helyett 1 millió forintot javasolnának. További változás a 2011. évhez képest, hogy a stabilitási 
törvény rendelkezéseinek megfelelően a kölcsönt még ebben az évben mindenképpen vissza kell 
fizetni. 
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Bazsó Zsolt képviselő: Egyetértek a határozati javaslattal. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
44/2012.(VI.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: 2012. december 21. 
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 valamennyi költségvetési bevételét, annak hitel 
fedezetéül történő engedményezését, továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló, Vének Petőfi 

u. 3. szám alatti 74 hrsz.-ú üzleti vagyonnak minősülő ingatlant. 
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 
 
 
 
 
6.) Döntés támogatás-megelőlegező hitelről 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy nem magáról a hitelről kell döntenie a testületnek, 
hanem a kezességvállalásról a Vének Községért Közalapítvány pályázatai tárgyában. 
 
Kiss Tamás polgármester: A pontos összegről szerintem most nem lehet beszélni, mivel a bank 
fogja közölni azt, hogy a Közalapítvány az önkormányzat kezességvállalásával mekkora hitelhez 
juthat.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: Először be kell kérnie az alapítványnak az árajánlatokat, és a pontos 
költségek ismeretében tudnak majd a bankkal egyeztetni. 
 
Kiss Tamás polgármester: Javaslom a legfeljebb 5 millió forintig történő kezességvállalást, 
ennél nagyobb összegű hitelre nem számíthatunk. Ez az összeg az alapítványnak is elegendő lesz 
a pályázat megvalósításának elkezdéséhez, legalábbis első ütemben. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Ezt a javaslatot el tudom fogadni. 
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

45/2012.(VI.13.) határozat 
1. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vének Községért” Közalapítvány által 

megvalósítani kívánt, 

 8323472911 azonosító számon nyilvántartott Helyi civil szervezetek fejlesztése célterületre, és    

 8323473354 azonosító számon nyilvántartott Természeti és kulturális örökségünk fenntartható 
hasznosításának támogatása célterületre 

benyújtott pályázatokhoz kezességet vállal legfeljebb 5millió forint erejéig. 
2. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Vének 

Községért” Közalapítvány által kötött hitelszerződéshez legfeljebb 5 millió Ft, azaz legfeljebb 
ötmillió forint összegű készfizető kezességvállalást tegyen, s az ezt tartalmazó szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
 

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 
 

A) Tájékoztató pályázati lehetőségről szúnyoggyérítésre 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás tájékoztatása 
szerint az idei évben ismét a Magyar Turizmus Zrt. nyújt vissza nem térítendő támogatást a 
munkákra, ennek várható költsége 1.040,- Ft/ha lesz, ez kb. 65%-os önrészt jelent. A gyérítendő 
terület nagysága a tavalyi szerződéshez hasonlóan 35 ha lenne. 2012. évben 200.000,- Ft-ot 
tervezett be az önkormányzat a költségvetésébe. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2012.(VI.13.) határozat 
1. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2012. évben a 

Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében biztosított 
szúnyoggyérítésben 35 hektárnyi belterületével részt vegyen, melyhez gyérítési alkalmanként 

legfeljebb 1.100,- Ft/ha értékben vállal kötelezettséget. 
2. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal  

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

 
 

B) Pályázati lehetőség huzamosabb idejű közfoglalkoztatásra 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint július 
1-jétől november 30-ig ismét lehetőség nyílik hosszabb távú részmunkaidős közfoglalkoztatásra, 
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melyhez pályázati támogatás igényelhető, a már szokásos feltételekkel. Az előzetes megbeszélés 
szerint 2 fő munkavállalót foglalkoztatna Vének, napi 6 órában. 
 
Kiss Tamás polgármester: A képviselő-testület szeretné, ha a parkgondozó munkakörre napi 8 
órában alkalmazhatna valakit. A közfoglalkoztatási bért viszont kiegészítenénk a minimálbérre, 
azaz havi bruttó 93.000,-Ft-ra. Van erre lehetőség? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Igen, ebben az esetben a támogatás összege változatlan, a bér-és 
járulékkülönbözet pedig az önkormányzatot terheli. Ez hozzávetőleg havi ötvenezer forint, tehát 
az öt hónapra mintegy kétszázötvenezer forint többletkiadást jelent. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

47/2012.(VI.13.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. július 1-jétől a részmunkaidős 

huzamosabb idejű közfoglalkoztatást az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 napi 6 órában 2012. július 1-től 2012. november 30-ig 1 fő foglalkoztatását, pályázati 
támogatással, közfoglalkoztatási bérrel (havi bruttó 53.850,- Ft). 

 napi 8 órában 2012. július 1-től 2012. november 30-ig 1 fő foglalkoztatását, pályázati 
támogatással (napi 6 óra, közfoglalkoztatási bérrel), azt minimálbérre (havi bruttó 93.000,- Ft) 

kiegészítve, jóváhagyja. 
A közfoglalkoztatási bér és minimálbér különbözetéből, valamint a hosszabb munkaidőből adódó 
bér-és járuléktöbblet megfizetésére az önkormányzat kötelezettséget vállal, azt költségvetésében 

biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a 

munkaszerződések megkötésére. 
Határidő: pályázat benyújtására: azonnal, foglalkoztatásra: 2012. november 30-ig.  

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

 
 

C) Veszélyes belterületi fasorok felmérése 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felméri a településeken 
lévő belterületi, közút menti elhanyagolt fasorokat. Kérem, jelezze a testület, ha van olyan fasor, 
facsoport Véneken, ahol elszáradt, megdőlt, korhadt fák vannak, vagy amelyek emberéletet, 
vagyont veszélyeztethetnek. 
 
Ladocsi József képviselő: A révhez vezető út mentén vannak ilyen fák, ezt már többször 
jeleztük az Eon-nak, ennek ellenére a mai napig nem végezték el a gallyazást, illetve fakivágását. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Tájékoztatjuk a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 
 
A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette, jelen napirendi pontnál döntést nem hozott. 
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D) Megállapodás ingatlan kisajátításáról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A Szigetköz rehabilitációja folyamatban van, ennek 
megvalósításához tart igényt az állam a véneki 049/2 hrsz-ú ingatlanból 602m2 nagyságú terület 
térítésmentes átadására. 
Tavaly az önkormányzat már adott hozzájáruló nyilatkozatot az ingyenes átruházáshoz, most az 
eljárásban közreműködő ügyvéd megküldte a megállapodás-tervezetet, valamint a kisajátítási 
változási vázrajzot az ingatlan megosztásáról. Dönteni kell arról, hogy így, ebben a formában, 
ezzel a tartalommal elfogadja-e a testület a kisajátítást, illetve a megállapodást. 
Bazsó Zsolt képviselő: A tervezetben útként tüntetik fel a kisajátítani kívánt területet, ezzel nem 
értek egyet, lehetséges, hogy majd az önkormányzatnak is szüksége lesz egyszer arra az útra. 
 
Forrás József képviselő: Ez nem az a terület, amire Te gondolsz, itt számunkra nem 
hasznosítható útként a kisajátításra kerülő rész. Egyébként tudomásom szerint itt egy zsilip 
beépítéséről lenne szó. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

48/2012.(VI.13.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szigetköz mentett oldali és hullámtéri 
vízpótló rendszer ökológiai továbbfejlesztése” megnevezésű KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0004 
kódszámú projektben érintett Vének 049/2 hrsz-ú ingatlan megosztásából kialakításra került, 

Vének 049/4 és 049/5 hrsz-ú, összesen 602m2 nagyságú ingatlanok ingyenes átruházására 
vonatkozó szerződés-tervezet, valamint a hozzá csatolt és záradékolt megosztási vázrajz 

előterjesztés szerinti tartalmával egyetért, azt tudomásul veszi, és elfogadja. 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonjogot 

ingyenesen átruházó okirat aláírására. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

 
 
 
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 
 
 
 


