
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.03.30. napján (szerdán) 
18.00 órakor tartott 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 megbízott körjegyző 
       
 
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 egyetérett és az alábbi napirendet 
tárgyalta. 
 

 
1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda fűtéskorszerűsítésére pályázat benyújtása 

Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztéshez annyit kíván 
hozzáfűzni, hogy az óvoda fűtési rendszerével jelenleg is problémák vannak, mivel valahol 
elfolyik a víz. Ezt a hőkamerás rendszerrel végzett vizsgálatok ki is mutatták. A fűtési rendszert 
mindenképpen rendbe kellene tenni, ehhez kapcsolódóan meg kellene oldani a meleg vízzel 
kapcsolatos problémát is, mivel a vízvezeték cső műanyag, és ez nem bírja el a forró meleg vizet.  
 
Tolnai Károly képviselő kérdezi, nem lehetne-e 10%os önrésszel pályázni? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy nem, legfeljebb 80%-os támogatásra 
vagyunk jogosultak, előfordulhat, hogy ennél kevesebbet ítélnek meg. 
 
Ezt követően a képviselő-testületvita nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2011. (III.30) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kisbajcs Község 

Önkormányzata pályázatot nyújtson be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételéről szóló 7/2011. (III.9.) 

BM rendelet alapján Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda fűtési rendszerének korszerűsítése 
címmel. 

A fejlesztés megvalósulási helye: 9062 Kisbajcs Kossuth L. u. 19. 
A képviselő-testület felhatalmazza a megbízott körjegyzőt, hogy Kisbajcs Község Önkormányzatát a 

döntésről értesítse. 
Határidő: azonnal. 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 



2. GyTKT társulási megállapodás módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a TKT megállapodást azért szükséges 
módosítani, mivel a mozgókönyvtári tevékenységhez csatlakozott Nagyszentjános, továbbá 
felülvizsgálták a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát is. 
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2011.(III.30.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja és tudomásul veszi. 
Határidő. azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

3. Nagybajcs Községi Önkormányzat kérelme körjegyzőséghez való csatlakozáshoz 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző ismerteti a kérelmet, kiadott anyag alapján. 
 
Forrás József  képviselő kérdezi, mi várható közigazgatási reform terén? 
 
Bazsó Zsolt képviselő kérdezi,  növekednek-e a körjegyzőség bevételei ezáltal? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy nem jelentősen, számolni kell egy esetleges 
létszámleépítéssel is. A közigazgatási rendszerben viszont jelentős változások várhatók 2012-2013. 
évben, konkrétumokat még nem tudunk, hogy mivel fog ez járni az önkormányzatokra nézve, de azt 
az időt mindenképpen jó lenne kivárni 
 
Forrás József  képviselő kérdezi, hogy Kisbajcs hozzájárult-e a csatlakozáshoz?  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy nem, a képviselő-testület elutasította a 
csatlakozási kérelmet. 
 
Forrás József  képviselő: Hátrányunk nem származik az elutasításból, mi már egy működő 
körjegyzőség vagyunk, amikor Nagybajcs 1998-ban kilépett, sok pénzébe került a körjegyzőségnek.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: Csak akkor tud pályázni Nagybajcs az ÖNHIKI-re, ha mi elutasítjuk, és 
Kisbajcs is. Ha Kisbajcs elutasította, javaslom, hogy akkor mi sem támogassuk a csatlakozást.  
 
Ezt követően a képviselő-testület  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2011.(III.30.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagybajcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének azon szándékát, melyben a kisbajcsi székhelyű Körjegyzőséghez kíván 
csatlakozni, elutasítja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés érintett önkormányzattal való közlésére.  
Határidő: Azonnal 

 Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 
 
 
 



4. Egyéb döntést igénylő ügyek 
 
A) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda nyári leállása 

Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző ismerteti az óvodavezető kérelmét, az időtartamot, 
amire leállna az óvoda. 
 
Ladocsi József  képviselő kérdezi, hogy a nyári étkeztetésre fordított összeg mennyi lesz? Tavaly 
4, idén 3 gyermek nyári étkeztetését kell megoldani az óvodai szünet idejére. 
 
Forrás József  képviselő elmondja, hogy szeretnék ugyanúgy biztosítani az ellátást a rászoruló 
gyerekeknek, mint a korábbi években. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a rászoruló gyermekek nyári 
étkeztetését idén is teljes mértékben téríti az állam, az igénylés feltételeiről majd a Kormányhivatal 
fog tájékoztatást adni. 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2011.(III.30.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az óvodavezető által javasolt nyári 
leállás időtartamát. A fentiek alapján a kisbajcsi székhelyű Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda  

2011. július 4. napjától 2011. július 30. napjáig tart zárva. 
A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a szülőket a nyári leállás időtartamáról 

értesítése. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 
 
 
 

B) Győr-Szol ajánlata önrész visszafizetésének módozatairól 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző ismerteti az ajánlatot, kiadott anyag alapján. A Győr-Szol 
Zrt. a nagytérségi hulladékgazdálkodási projekt önrészének visszafizetésére három alternatívát ajánl: 
egyösszegű kifizetést, részletfizetést, hitelfelvétel útján, valamint az önrész lakosságra való áthárítását. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Nem az eredeti megállapodásban szereplő összegek szerepelnek, ne fizessük 
ki, írjuk meg a Győrszol-nak. 
 
Tolnai Károly képviselő: Hatalmas összeget szed be évente a Győr-Szol, ki kellene gazdálkodnia. 
 
Ladocsi József  képviselő: Győr ezt felvállalta, egy összegben kifizette, nekük erre nincs anyagi 
lehetőségünk. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, amennyiben az önkormányzat áthárítja az 
önrészt a lakosságra, valószínűleg a Győr-Szol be fogja építeni azt a hulladékszállítás díjába, fix 
összegként, minden hónapban. 
 
Ladocsi József  képviselő szerint mindenképpen csak ez  a  változat fogadható el. 
 
Kiss Tamás polgármester: Ez kb. 380.000,-Ft-t jelent Véneknek? 
 



Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Igen, 2011-ben ennyit, a következő 9 évben kismértékben 
csökkeni fog a tőketörlesztés és a kamatköltség. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: ez a téma szerepelt a nagytérségi tájékoztatón is,  a polgármesterek 
tiltakoztak, ott azt ígérték, hogy minden polgármesterrel külön le fognak ülni tárgyalni, ehhez képest 
most kész tények elé állítanak bennünket. Üljön össze a 111 település., mondjon nemet. Ki vagyunk 
szolgáltatva a szolgáltatóknak. 
 
Forrás József  képviselő javasolja, hogy várják meg a nagyobb települések döntését. 
 
Bazsó Zsolt képviselő szerint véges a lakosság ereje, kb. 1200,- lesz havonta a fix alapdíj így a 
hulladékszállítási számlában. Mi alapján vette fel a Győr-Szol ezt a hitelt a mi nevünkben? 
 
Kiss Tamás polgármester: Határozni majd április 25.-ig kell, ez még csak tájékoztatás.   
 
Tolnai Károly képviselő  elmondja, hogy majdnem annyi a kamat, mint a tőketartozás. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző: Évről-évre csökken a tartozáson belül a kamat aránya. 
 
Forrás József  képviselő: Dönteni most nem tudunk, meg kell várni a nagyobb települések döntését. 
 
 
A képviselő-testület jelen napirendi pontnál döntést nem hozott. 
 
 
 
Mivel más tárgyú bejelentés nem volt, polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és 
a nyilvános ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

             Kiss Tamás        Tóthné Ács Ildikó  
                polgármester      megbízott körjegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


