
 
VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 

 

 

 

 

 

 

JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 

 

 

 

 

mely készült  
Vének község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. szeptember 5-én (szerdán) 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt ülésén 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATOK:    58-59/2012.(IX.05.) 

 

RENDELETEK:    ------- 



 2 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 5-én (szerdán) 
18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
  
Jelen vannak:  Kiss Tamás polgármester 
                         Bazsó Zsolt 
                         Forrás József 

 Ladocsi József 
 Tolnai Károly képviselők 

 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző  
                                 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert az 5 tag közül mindenki jelen van. Elmondja, hogy a rendkívüli ülésre két 
pályázat, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának 
második üteme, valamint a révüzemeltetés támogatására kiírt pályázat közeli benyújtási határideje 
miatt van szükség. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalta: 
 

1.) Döntés ÖNHIKI pályázatról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző tájékoztatja a testületet, hogy második ütemben ismét lehet 
pályázni az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, a 
pályázat benyújtási határideje 2012. szeptember 10. Mindenki előtt ismert, hogy az önkormányzat 
költségvetési bevételeinek legnagyobb részét az állami támogatások adják, helyi adó bevétele és 
működési bevétele csekély. Tartalékokkal nem rendelkezik az önkormányzat, a meglévő építési 
telkeket nem tudja értékesíteni.  A csekély működési bevételeknél és állami támogatásoknál fogva 
az önkormányzatnak szinte nincs esélye arra, hogy segítség nélkül kilábaljon fizetési 
nehézségeiből, ezért lenne jó kihasználni a lehetőséget a pályázatra.  
 
Kiss Tamás polgármester: Mekkora összegre pályázhat az önkormányzat? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Az önkormányzat jelenlegi helyzetét figyelembe véve 400ezer 
forint támogatási igényt tartunk reálisnak. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2012. (IX.05.)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 
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(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 448 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. szeptember 10. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
 
 

2.) Döntés révpályázatról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy megjelent a révközlekedéshez igényelhető támogatás 
pályázati kiírása. A pályázat benyújtási határideje szeptember 10. Mivel februárban nem 
pályáztunk, most élhetünk a lehetőséggel, hiszen a támogatás nélkül a rév üzemeltetése a jövőben 
kérdésessé válhat. Amennyiben pályázunk, el kell dönteni azt is, hogy felújításra, karbantartásra, 
vagy csak működtetésre igényelnénk-e a támogatást.  
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A rév működtetésének pénzügyi adatai alapján határozottan nem 
javaslom a pályázat benyújtását, hiszen ebben az esetben újabb öt évre vállalja az önkormányzat 
az amúgy is veszteséges feladat ellátását és finanszírozását.  
 
Kiss Tamás polgármester: Azonban ha nem igényelünk támogatást, a jelenleg is érvényes, még 
4 évre szóló fenntartási kötelezettségünknek sem tudunk eleget tenni, a működtetést az 
önkormányzat saját erőből nem tudja megoldani. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Ez a 22-es csapdája, most is az a véleményem, mint év elején, hogy a 
stabilitási törvényre hivatkozva a veszteséges önként vállalt feladatellátást meg kell szüntetni. 
 
Kiss Tamás polgármester: A támogatási szerződést jogásszal is megvizsgáltattuk, az ő 
álláspontja szerint erre a kötelezettségvállalásra a stabilitási törvény rendelkezései nem érvényesek. 
Én a pályázat benyújtását támogatom, a működtetés mellett javaslom, hogy a révház felújítására is 
kérjen az önkormányzat támogatást, mivel erre a vis maior keretből nem kaptunk segítséget annak 
ellenére, hogy a legutóbbi jeges ár nagyon megrongálta az épületet. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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59/2012.(IX.05.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közforgalmú, 
közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak 

fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 49/2012. (VIII.27.) NFM rendelet alapján pályázatot nyújt be a rév 

működtetésének biztosítására, valamint a révház felújítására. 
Az önkormányzat által vállalt önrész mértéke: 406.000,- Ft, melyből 

a) a felújításra vállalt önrész összege: 216.000,- Ft, 
b) a működtetésre vállalt önrész összege: 190.000,- Ft. 

Az önkormányzat által pályázott támogatás mértéke: 757.000,- Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 

Határidő: 2012. szeptember 10. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester  

 
 
 

 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét, és 
a nyílt rendkívüli ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 

Kiss Tamás     Tóthné Ács Ildikó 
                        polgármester                  körjegyző   


