
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.02.08. napján (kedden) 17.00 
órakor tartott testületi ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak:   Kiss Tamás polgármester 
   Bazsó Zsolt 
   Forrás József 
   Ladocsi József 
   Tolnai Károly képviselők 
 
Jelen vannak továbbá:  Burányi Bernadett körjegyző 
   Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 főből minde nki jelen van. Ismerteti a napirendeket a meghívóban foglaltak 
szerint. 
 
A képviselő-testület a napirendi ponttal egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetérett és az alábbi napirendet tárgyalta. 
 
 

1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetése 
Előadó:  Kiss Tamás polgármester 

 
Burányi Bernadett körjegyző javasolja, hogy tételszerűen beszéljék végig a költségvetést. A tervezett 
előirányzatok mellett található a 2010. évi teljesülés, ami irányadó mértékű lehet.  
Elmondja, hogy a beállított működési hitel alacsonyabb, mint az elmúlt évben, 2010. évben a működési 
hiányt több tétellel is tudták csökkenteni, a legutóbbi módosítás szerint 1.422 ezer forint a működési 
hiány. Zöldterületek kezelése szakfeladaton 2 db fűkasza beszerzése került betervezésre.  
 
Ladocsi József képviselő szerint ez a beállított összeg kevés.  
 
Forrás József képviselő elmondja, hogy az ellopott fűkaszákat a rendőrség nem találta meg. A 
jegyzőkönyvet lezárják, és majd azzal lehet menni a biztosítóhoz. Elmondja továbbá, hogy a Stihl 
boltban jelenleg az új gép ára 140 ezer forint. A betervezett összeg szerinte is kevés, azonban ha a 
biztosító fizetni fog, akkor esetlegesen kettő fűkaszát is be lehet szerezni.  
 
Bazsó Zsolt képviselő szerint a betervezett összeg jelenleg egy beszerzésre elegendő.  
 
Ladocsi József képviselő a karbantartási költség szerinte sok.  
 
Kiss Tamás polgármester most is javítás alatt van egy gép, szerinte kell ez az összeg. 
 
Burányi Bernadett körjegyző a kompok révek szakfeladaton a révész bére 90 ezer forinttal kerül 
beállításra, étkezési hozzájárulás 12.000,- Ft/hó.  Ez korábban kérdéses volt. 
 



Bazsó Zsolt képviselő jelenleg nem javasolja az étkezési hozzájárulást, azt ki kell venni a költségvetési 
tervezetből. Munkaruha juttatást javasolja, hogy benne maradjon. A karbantartásra kevés, azt szerinte 
meg kell emelni 120 ezer forintra.  
 
Forrás József képviselő szerint meg kell emelni a kiadási oldalt, hogy nagyobb támogatási pénzt 
kapjanak. A kötelező karbantartásra és esetleges felújításra is lehet pályázni.  
 
Bazsó Zsolt képviselő szerint a hajó felújításra 500 ezer forint legyen.  
 
Kiss Tamás polgármester szerint a bevételt is meg kellene 100 ezer forinttal emelni.  
 
Burányi Bernadett körjegyző az önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton a pénzeszközök 
átadása esetében alapítványok támogatás és egyéb szervezetek tagdíja, illetve támogatása szerepel. 
 
Forrás József képviselő kérdezi, hogy a SZITE megegyezik-e a Szigetköz Felső Dunamente 
Térségfejlesztési Tanáccsal.  
 
Burányi Bernadett körjegyző szerinte nem ugyanarról a szervezetről van szó. A Felső-Dunamente 
Társulás megalakulása már nem most volt, a szervezet rendszeresen működik, a rendezvényekre az 
önkormányzatot is rendszeresen meghívják.  
 
Forrás József képviselő a Faluház fűtésére betervezett összeg szerinte elegendő, mivel az 
önkormányzatnak van egy kis erdeje, amiből majd fa is kitermelhető. A többi költség szerinte jó.  
 
Bazsó Zsolt képviselő szerint a telefonköltség nem sok, mivel kevesebb alapdíjas szerződést nem 
lehet kötni. Viszont tudni kell, hogy a telefon előfizetési díj 90%-ban lebeszélhető. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a telefonköltségek csökkenthetők, mivel a 
betervezettben szerepel a Jurta tábor telefonköltsége is, amely nem itt kerül lekönyvelésre.  
 
Bazsó Zsolt képviselő javasolja, hogy a vizesblokk felújítására betervezett 400 ezer forint helyett 600 
ezer forint +Áfa kerüljön bele a költségvetési tervezetbe, amelyre ha, lehet pályázzanak. 
Reprezentációra illetve halászléfőző versenyre betervezett összeg elegendő. Külön meg kell jeleníteni a 
nyugdíjas összejövetel költségeit.  
 
Forrás József képviselő a biztosítási díj elegendő a jurta táborra is? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó a Jurta tábor biztosítása nem itt, hanem egyéb továbbszámlázott 
szolgáltatás között kerül kimutatásra. Elegendő pénzeszköz lett betervezve biztosításra.  
 
Kiss Tamás polgármester kérdezi, hogy a fejlesztési hitelt mire vették fel?  
 
Burányi Bernadett körjegyző a hitelt a fűtési korszerűsítéshez vették fel. Ennek a hitelnek a kamata 
szerepel a költségvetésben. A hitel 2019. év  márciusában fog lejárni. 
 
Bazsó Zsolt képviselő kérdezi, hogy a bevételek között szerepel a működési hitel is, ez mire került 
beállításra.  
 
Burányi Bernadett körjegyző az önkormányzat nem fogadhatja el hiányosan a költségvetését. Ezért a 
bevételek és kiadások közötti különbözetet be kell állítani működési hitelként. Ennek az összege a 
mostani javaslatok után is változik, ezért ennek pontos mértékét csak a következő testületi ülésre tudják 
megmondani, mivel már változtak a működési bevételek és kiadások. A jogalkotás szakfeladaton a 
beállított költségeket a testület elfogadta, itt a polgármester tiszteletdíja, egyéb juttatása szerepel. A 



város és községgazdálkodás szakfeladaton került betervezésre a nagytérségi hulladékgazdálkodási 
hozzájárulás, a közkifolyók díja.  
 
Bazsó Zsolt képviselő a gáz-cseretelep működtetését meg kell oldani, azonban akkor ki kell tiltani az 
autós gázszolgáltatást.  
 
Forrás József képviselő a gázcsere-telep működtetését át kell gondolni, mivel ez rendszertelenül 
működött. Nincs olyan ember, aki így ezt elvállalná.  
 
Ladocsi József képviselő a hó-eltakarítás esetében kevesli a beállított összeget, szerinte 10 ezer 
forinttal meg kellene emelni.  
 
Kiss Tamás polgármester szerinte a szúnyoggyérítésre betervezett összeg - ha turizmust szeretnének- 
akkor kevés. Meg kellene emelni 100 ezer forinttal az összeget. 
 
Burányi Bernadett körjegyző a bevételek között szerepel a gázpalackok cseréjéből származó bevétel, 
illetve Jurta tábor tovább számlázott bevételei. A következő szakfeladaton került megtervezésre a 
fejlesztési hitel törlesztése. Köztemető fenntartás szakfeladaton minimális összeg került beállításra. 
Közvilágítási szolgáltatás szakfeladaton szerepel a közvilágítási költségek illetve az üzemeltetői 
szerződés alapján fizetett üzemeltetői díj. Önkormányzatok elszámolása szakfeladaton jelenik meg az 
állami támogatás és SZJA bevételek, valamint az önkormányzat által kivetett adók.  
 
Bazsó Zsolt képviselő kérdezi, hogy az idegenforgalmi adóra van az önkormányzatnak valamilyen 
előírása?  
 
Burányi Bernadett körjegyző igen, van az önkormányzatnak ilyen rendelete. 
A bérpótló juttatás, illetve a rendszeres szociális segély megállapítása jegyzői hatáskör. A megállapított 
összeg 80 %-át vissza lehet igényelni az államtól. Annak kell megállapítani ezeket a juttatásokat, akik 
életvitel szerűen a községben élnek. Ezen szakfeladat után jönnek az olyan szakfeladatok, amelyek 
kifizetése attól függ, hogy amit a testület megállapít. Kérdezi, hogy az átmeneti segélyre betervezett 
összeg elegendő-e vagy legyen kevesebb.  
 
Forrás József képviselő kérdezi, hogy a temetési segélynél van-e valamilyen minimális összeg?  
 
Burányi Bernadett körjegyző 30 ezer forint a kifizethető támogatás, a jövedelemhatár viszont 
magasan került megállapításra. Ezt esetleg a testület felülvizsgálhatná.  
 
Forrás József képviselő javasolja az önkormányzati szociális rendelet felülvizsgálatát. A lakosságnak 
kifizetésre kerülő szemétszállítási díjat meg kell emelni 75 ezer forintra.  
 
Kiss Tamás polgármester kérdezi, hogy a könyvtári költségek között a betervezett összegeket le kell 
konkretizálni, vagy beterveznek valamit és majd arra költik, amire akarják. 
 
Burányi Bernadett körjegyző, ha már most tudják, mire szeretnék fordítani a támogatást, akkor az 
szerepeljen a költségvetésben. 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy programszervezésre 50 ezer forintot, kiállításra 100 ezer 
forintot (tablók készítése), foglakoztatási anyagok beszerzésére 100 ezer forintot szeretnének. A fűtésre 
ne számoljanak el költséget. Ami fennmarad, azt pedig karbantartásra kell tervezni. A bevételeket meg 
kell emelni 680 ezer forintra, mert információk szerint ennyi támogatást kap az önkormányzat.  
Közutak karbantartására beterezett összeg szerinte kevés.  
 
Bazsó Zsolt képviselő ezt az összeget megbeszélték, ezért szeretné, ha benne maradhatna. 



 
Kiss Tamás polgármester kérdezi, hogy közcélú foglalkoztatás szakfeladaton kik szerepelnek? 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó a 2010. évről áthúzódó szerződések kerültek betervezésre. A 
Munkaügyi Központtól pályázat útján egy részét vissza lehet igényelni ennek. A közfoglalkoztatás 
szakfeladaton a betervezett számok már nem jók, hiszen a benyújtott pályázat már 2 főről beszél 4 
hónapra 4 órára. A benyújtott pályázattal kapcsolatosan a visszaigényelhető összeg 95 %-os. A 
tervezetet e szerint kell módosítani. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az óvodai nevelés ellátás 600 ezer forint ez fixen került 
betervezésre. Az iskola hozzájárulás, ami két szakfeladaton jelenik meg, a tegnapi napon elfogadott 
költségvetés.  
 
Kiss Tamás polgármester kérdezi, hogy ezek után milyen hiánya lehet az önkormányzatnak?  
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó várhatóan így 200 ezer forinttal megemelkedik a működési 
hiány, viszont azt is tudni kell, hogy fejlesztési hiány is fog keletkezni. Ezt esetlegesen úgy lehet 
kiküszöbölni, hogy oda is fejlesztési hitelt állítanak be, vagy telekértékesítést.  
 
Kiss Tamás polgármester szerint telekértékesítést kell beállítani kb. 1 millió forinttal. 

 

A képviselő-testület jelen napirendi pontnál döntést nem hozott. Az önkormányzat 2011. évi 

költségvetési tervezete a fent elhangzottak alapján átdolgozásra kerül, amit a polgármester 2011. 

február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésen terjeszt ismételten a képviselő-testület elé 

elfogadás céljából. 
 
Mivel más bejelentés nem volt Kiss Tamás polgármester bezárta a nyílvános képviselő-testületi ülést. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Kiss Tamás      Burányi Bernadett 
polgármester             körjegyző 


