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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 1.-jén (szerdán) 
17.00 órai kezdettel tartott nyílt testületi ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József 
  Ladocsi József 
  Tolnai Károly képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Nágel József háziorvos 

   Nérer Miklós körzeti megbízott rendőr 
   Molnárné Horváth Adrienne Vének Községért Közalapítvány elnöke 
    
   Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
 
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. Kéri, hogy első napirendi pontként hallgassák meg 
a háziorvos beszámolóját, másodikként a rendőri beszámolót, mindketten további 
elfoglaltságukra hivatkoznak. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetérett, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
 

1.) Beszámoló a 2010. évi háziorvosi tevékenységről 
Előadó: Dr. Nágel József háziorvos 

 
Dr. Nágel József háziorvos röviden ismerteti az írásos beszámolót, ezen túl kéri a községek 
összefogását egy automata defibrillátor beszerzése érdekében, ennek azonban a fenntartását is a 4 
községnek kellene vállalnia. Folyamatban van a pannonhalmi orvosi szakvizsgálatok szervezése, a 
beszámoló megvitatása után éppen oda indulok, hogy a részleteket megbeszéljük. 
 
Kiss Tamás polgármester: Felmerül-e Véneken valami probléma, esetleg eszközhiány? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: A fűtés hiánya okoz gondot, de ez objektív ok, a fűtésrendszer 
hibájából adódik, hősugárzóval, olajradiátorral szoktuk megoldani a fűtést. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Ősztől remélhetőleg megszűnik ez a gond, tervezzük egy alternatív fűtési 
mód bevezetését. Kaphatnánk-e értesítést arról, hogy véneki lakost érint-e a kivizsgálás 
Pannonhalmán? Az önkormányzat lehetőségei szerint igyekszik segíteni a betegeket a 
vizsgálatokra történő eljutásban, ha egy véneki lakos nem tud önerőből eljutni, a képviselő-
testület ebben szeretne segíteni, hogy ha valakinek időpontja van, mindenképpen el tudjon jutni a 
vizsgálatra. 
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Dr. Nágel József háziorvos: Annyit tudok tenni ebbe az esetben, hogy jelzem a képviselő-
testület szándékát a beteg felé. 
 
Ladocsi József képviselő: Milyen vizsgálatokhoz nem kell beutaló? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Többek között az urológiára, sebészetre, szemészetre, 
nőgyógyászatra, de időpontot ezekben az esetekben is kell kérni az 507-928 számon. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az üzemanyagköltség mennyi időre elég így a 4 praxisnál? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Kb. egy tankolásra. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Mekkora pluszköltséget jelent ez? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Pontosan ezt nem tudom megmondani, de az autó fenntartás a 
legnagyobb kiadásom valamennyi költségem között. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

22/ 2011. (VI.1.) határozat 
 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Nágel József háziorvos beszámolóját a 

2010. évi tevékenységről elfogadja, és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 

 
2.) Beszámoló a KMB rendőri munkáról 

Előadó: Nérer Miklós rendőr 

 
Nérer Miklós rendőr A képviselők az írásos beszámolót kézhez kapták, ebből azt emelném ki, 
hogy a községben nagyobb vagyoni értékű bűncselekmények nem történtek, inkább kis értékű 
lopások fordultak elő. Közlekedési balesetet nem regisztráltak a községben, azonnali intézkedés 
megtételére nem volt szükség. Kirívó eset volt egy csónakmotorlopás az üdülőterületen, ez nagy 
értékű vagyoni bűncselekmény. Kiemelt figyelmet fordítunk a fürdőzőkre, a fürdőzés nem 
megengedett sem a Dunán, sem a bányatavakon. 
 
Forrás József képviselő: Van-e kvóta azt illetően, hogy naponta mennyit használod a 
járőrkocsit, mennyit mész? 
 
Nérer Miklós rendőr: A rendőrségnél nincs ilyen kvóta megállapítva. 
 
Forrás József képviselő: Tervezünk félévkor, júliusban falugyűlést, ahol szeretnénk az idős 
lakosoknak bűnmegelőzési tájékoztatót, felhívni a figyelmüket, hogy mire vigyázzanak, mire 
figyeljenek. 
Nérer Miklós rendőr: Nagyon szívesen segítek, de az a tapasztalatom, hogy az idősek nem 
fogadják meg ezeket a tanácsokat, szinte nincs hatása az ilyen tájékoztatóknak. 
 
Molnárné Horváth Adrienne: Szórólap lehetne szétosztani a vagyonvédelmi teendőkről, 
bűnmegelőzésről, annak talán lenne eredménye. 
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Nérer Miklós rendőr: Fogok hozni szórólapot, ha van még belőle. 
 
Molnárné Horváth Adrienne: Más településeken a TSz-t, vagy más mezőgazdasági munkát 
végzőket bünteti a rendőr, ha szennyeződést hordanak fel a közutakra, mivel ez nem csak 
esztétikai probléma, hanem nagyon balesetveszélyes is, kérem a KMB segítségét, Véneken is 
legyen bírságolás ilyen ügyekben. 
 
Nérer Miklós rendőr: Véneken is ez a gyakorlat, de a legtöbb gazdálkodó nem érti, hogy mit 
akarunk a büntetéssel, nem tartják be az előírásokat. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Milyen gyakori a töltésen közlekedők szabálysértése?  
 
Nérer Miklós rendőr: Meglehetősen ritka, ma már szinte mindenkinek van töltéshasználati 
engedélye, mióta a horgászegyesület adja ki, több ezer van forgalomban, már nem a vízügy 
engedélyezi.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: Mi a feltétele a faluban a Petőfi és a Rákóczi utcákban fekvőrendőr 
kihelyezésének? 
 
Nérer Miklós rendőr: Országos közútra nem lehet kihelyezni, helyi közút esetében 
önkormányzati határozat szükséges hozzá. 
 
Molnárné Horváth Adrienne: kérjük, hogy a testület hozzon döntést, aki pedig tud, segít ennek 
a megvalósításában. 
 
Nérer Miklós rendőr: Szeretnék felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy működik-e a rév, kinek a 
tulajdonában áll, milyen módon működik, felszerelését mikor ellenőrizték utoljára? 
 
Kiss Tamás polgármester: Működik a rév, önkormányzati tulajdonban áll, képzett révész 
működteti. 
 
Forrás József képviselő: A napokban új mentőmellényeket helyeztünk ki, a közelmúltban nem 
került sor ellenőrzésre. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 
23 / 2011. (VI.1.) határozat 

 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nérer Miklós KMB rendőr beszámolóját a 
2010. évi tevékenységről elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 

 

3.) Beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
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Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző tájékoztatja a testületet, hogy előző nap érkezett meg 
az értesítés, az önkormányzat vis maior pályázatát támogatásra érdemesnek találták, az igényelt 
552.000,- Ft-t teljes egészében megítélték. 
A legutóbbi ülés óta két határozat végrehajtási ideje járt le, nevezetesen: elfogadásra került a 2010. 
évi belső ellenőrzési jelentés, valamint benyújtottuk az ÖNHIKI pályázatot, az elbírálásról még 
nem kaptunk értesítést. Valójában az Államkincstár részéről sem tudják még pontosan, hogy 
milyen szempontok alapján fognak dönteni a minisztériumban. 
Az előző testületi ülésen elfogadásra került a 2010. évi gazdálkodás zárszámadása, módosult az 
önkormányzat 2010. és a 2011. évi költségvetése, valamint a szilárd hulladékok kezeléséről szóló 
rendelet. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
24/ 2011. (VI.1.) határozat 

 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 20, 21 /2011. (IV.20.) határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, és tudomásul vette. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 

 

4.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgáltató 2010. évi tevékenységéről 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Weisz Orsolya családgondozó egyéb elfoglaltsága 
miatt nem tud jelen lenni az ülésen. A szöveges előterjesztést mindenki megkapta, ha a 
képviselőknek kérdése van, szívesen válaszolok rá, a megválaszolatlan kérdésekre pedig a 
családgondozó egy másik testületi ülésen, vagy írásban adhat választ.  
 
Kiss Tamás polgármester ismerteti a beszámolót, kéri, hogy a képviselőtestület tegye fel 
kérdéseit azzal kapcsolatban. 
 
Forrás József képviselő: szeretném megkérdezni, hogy azzal a családdal, akivel a családgondozó 
tavaly nem tudta felvenni a kapcsolatot, rendeződött-e a helyzet, mert úgy látom, a gyerekek 
megint nem járnak iskolába, és elég rossz társaságba keveredtek.  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző: Erre a kérdésre a családgondozó tud válaszolni, a 
polgármester urat tájékoztatni fogjuk a helyzet jelenlegi állásáról. 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 
25/ 2011. (VI.1.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgáltató a 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 



 5 

5.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatokról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést 
kézhez kapták, a kiküldött anyaghoz nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kéri, hogy a képviselők 
fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
26/ 2011. (VI.1.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
 

6.) Rév viteldíjak megállapításáról szóló rendelet módosítása 
 Előadó: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a viteldíjak emelésére lenne szükség, mivel a benzinár 
folyamatos és nagyarányú emelkedésének következtében a megállapított tarifákkal a rév nem 
működtethető gazdaságosan. 
 
Forrás József képviselő ismerteti a jelenlegi díjtételeket, melyeket 2008-ban állapított meg az 
önkormányzat. Javasolja a teljes árú menetjegyet 300-ról 500, a gyermekjegyet 150-ről 200, a 
kerékpár pótjegyet 100-ról 200, a motor- és segédmotor pótjegyet pedig 150-ről 300 Ft-ra 
megemelni. A rév működtetési költségei nagyon magasak, sokba kerül a szervizelés, örülünk, ha a 
fenntartást szinten tudjuk tartani. 
Javasolja továbbá a rendeletbe belevenni, hogy a képviselőtestületi tagok évente egy átkelés erejéig 
ingyen vehessék igénybe a révet, a véneki nyugdíjasok pedig ingyenesen utazhassanak. 
 
Molnárné Horváth Adrienne: Ha csak a győri sétahajó árakhoz viszonyítjuk, nagyon alacsony 
az ár. 
 
Kiss Tamás polgármester: Ez már ezer forint lenne átkelésenként, ami nagyon sok, annyiért 
nem fogják igénybe venni a révet, mivel főleg nyaraló gyerekek használják. 
 
Forrás József képviselő: Ha nem emelünk, veszteséges lesz a rév, legjobb esetben is nullszaldós, 
nem nyerünk rajta egy fillért sem. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző: A révközlekedési támogatásra a pályázat még nem 
került kiírásra, a támogatás nélkül azonban nem biztos, hogy az önkormányzat továbbra is képes 
lesz működtetni a révet. Meg kellene várni a nyarat, és újra visszatérni az üzemeltetés kérdésére. 
 
Ladocsi József képviselő: Augusztusban térjünk vissza a pályázat függvényében a 
működtetésre. 
 
Kiss Tamás polgármester javasolja a viteldíjak emelését. 
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Forrás József képviselő: Javaslom a jegyárak emelését, de csak ha úgy gondoljátok, hogy lesz rá 
fizetőképes kereslet. Ebben az esetben legyen: 
Teljes árú menettérti jegy 500,-Ft 
Vonaljegy 300,-Ft 
Gyermek menettérti jegy 300,-Ft 
Gyermek vonaljegy 200,-Ft 
Kerékpár pótjegy 200,-Ft, motor- és segédmotor pótjegy 300,-Ft.  
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 /2011. (VI.2.) rendelete  

A Vének-Győr révátkelőhely viteldíjainak megállapításáról,  
és azok alkalmazási feltételeiről szóló  

5/2002. (V.24.) rendeletének módosításáról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 
 
 

7.) Győr-Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer pályázati önrészének 
biztosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Az önkormányzat 2003. évben testületi határozatot 
fogadott el arról, hogy ehhez a projekthez a 10 %-os önrészt fogja biztosítani. Ezt meg is 
erősítettük az Alapító Okirat aláírásával. Most a felvállalt önrész és ahhoz kapcsolódó kamat 
kifizetéséről kellene dönteni. Ez 900.676,- Ft tőketartozást jelent, valamint az ehhez kapcsolódó 
kamatokat. Az önkormányzat egy összegben ezt nem tudja megoldani, mivel jelenleg új hitel 
felvételéről nem lehet szó. Egyik lehetőség az, ha önkormányzat részben vagy egészben áthárítja a 
lakosságra. Az Alapító okiraton felüli rész, 1.056.650,- Ft és annak kamatai megfizetéséről pedig 
valószínűleg további egyeztetést kell tennünk. Ezt illetően Győr városa felajánlotta, hogy a 
települések tartozásuk mértékében vagyonrész átadásával rendezhetik a hitelt.  
Az önkormányzatnak egy állásfoglalást kell adni a Győr-Szol felé, hogy milyen módon kívánja 
visszafizetni a hitelt törlesztő szolgáltatónak a hitelt, és milyen ütemezésben.  
Elvileg a tőkét az eddig esedékes kamattal együtt 2011. június 30-ig be kellene fizetni, erre 
azonban az önkormányzat nem képes. 
A kisbajcsi testületet úgy tájékoztatták, hogy a 10%-on felüli hányadról még nem születtek 
testületi döntések a településeken, ez egy jogi kérdés, amit meg lehet vizsgálni, azonban ez 
időigényes, a kamatokat pedig fizetni kell minden hónapban. A felvett hitelt szerződéses alapon a 
Győr-Szol Kft. teljes terjedelmében felhasználta, és úgy gondolják, hogy ez a követelés az 
önkormányzatokkal szemben jogos. A kamat és az önrész visszafizetését tekintve a szolgáltató 
tárgyalásokat folytat a bankkal arra vonatkozólag, hogy ez a kamatteher csökkenjen. Azonban a 
pénzintézethez csak úgy tud a szolgáltató menni, ha ismerjük, hogy az önkormányzatok mire 
hajlandók. A városgazdálkodási igazgató úr elmondása szerint a vállalt 10%-ról ahány települési 
álláspont, szinte annyi egyedi döntés született ez idáig. Van, aki a lakosságra hárította, van, aki egy 
összegben visszafizeti, de a tartozás rendezésének lehetséges módja egy új helyi adónem 
bevezetése is. 
 
Forrás József képviselő: További terheket a lakosságra már nem tudunk áthárítani, már így is 
nagyon sok a szolgáltatónak fizetett rendelkezésre állási díj. 
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Kiss Tamás polgármester: Kisbajcs hogyan foglalt állást ez ügyben? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Jelezték a szolgáltató felé, hogy az Alapító Okiratban 
szereplő összeget és kamatterheit készek fizetni. Úgy tervezik, hogy a 2011. évre eső kamatot 
fizetik ki ebben az évben ki, a fennmaradó tartozást pedig 2015 végéig rendezik.  
 
Kiss Tamás polgármester: Javaslom, hogy a kamatot fizessük ki idén, a fennmaradó tartozást 
pedig a következő 4 évben rendezzük. További plusz terhet a lakosságra szerintem nem lehet 
áthárítani.  
 
Tolnai Károly képviselő: Igen, ha a lakosságra hárítjuk, akkor a szolgáltató az áfa-t is rá fogja 
tenni, amivel csak az állam jár jól. 
 
Kiss Tamás polgármester: Az Alapító Okiratban vállalt önrészen felüli összegről 
mindenképpen további megbeszélést kell folytatni. Kérem a képviselőket, hogy előzetesen ezt az 
álláspontot képviseljük a Győr-Szol felé, majd a legközelebbi, még június 30. előtt tartandó 
testületi ülésen pedig hozzuk meg a végleges döntést. 
 
 
A képviselő-testület az önrész visszafizetésére a következő álláspontot fogadja el: 
 

 A képviselő-testület a települést terhelő önrésszel kapcsolatos költségek összegét nem 
kívánja érvényesíteni a közszolgáltatási díjban.  

 A képviselő-testület az alapító okiratban szereplő 900.676,- Ft önrész megfizetését vállalja, 
oly módon, hogy 2011. évben csak ezen tőkerészre eső kamatot fizetné meg, 2012-2015. 
években (4 év alatt) pedig egyenlő részre elosztva az alapító okiratban szereplő tőkerészt 
és az évente esedékes kamatot fizetné.  

 Az alapító okiraton felül kimutatott önerő megfizetése további megbeszélések tárgyát 
képezi. 

 Képviselő-testület kéri a szolgáltatót, hogy Vének Község Önkormányzatának az önerő 
megfizetésével kapcsolatos számításokat a fent leírt módon küldje meg, hogy annak 
alapján a végleges döntést meghozhassa. 

 Tájékozódni szeretne a képviselő-testület az esetleges 10 éves visszafizetéssel 
kapcsolatosan is, azaz 2011. évben elkezdené törleszteni az alapító okiratban szereplő 
önrészt, és a hozzá kapcsolódó kamatot is.  

 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott. 

 
 
 

8.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 
A) Döntés folyószámlahitelről 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a jelenleg érvényes 
folyószámla hitelszerződés június 21-én lejár. A hitel összege 1.500.000,- Ft. Meg kellene újítani, 
hiszen e nélkül az önkormányzatnak napi likviditási gondjai adódhatnak, továbbá a közös 
fenntartású intézmények hozzájárulásainak zökkenőmentes megfizetését is csak így tudják 
biztosítani. 
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Bazsó Zsolt képviselő: Ezt a hitelt igénybe vette az önkormányzat az elmúlt évben? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző: Igen, több esetben is szükség volt rá.  
 
Kiss Tamás polgármester: Javaslom, hogy újítsuk meg a szerződést, újabb 1 évre, hiszen a 
fizetési gondok az elkövetkező egy évben is fognak jelentkezni. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2011. (VI. 1.) határozat 
1./  Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámla hitel igénybevételét 

rendeli  el. 
A  hitel  célja  :  Önkormányzat likviditásának biztosítása 

A  hitel  összege : 1.500.000,- Ft 
A  hitel  futamideje : 1 év 

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, 
valamint mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt-re történő engedményezését, 

továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló, Vének Petőfi u. 3. szám alatti 74. hrsz-ú 
ingatlant. 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 

igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. 

/2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a megbízott Körjegyzőnek, 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 

 

 

 
 B) Megyei fenntartású intézmények átszervezéséről állásfoglalás 
 Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése levélben fordult az önkormányzathoz, hogy a tervezett intézményi 
átszervezésről foglaljon állást. Az önkormányzati törvény értelmében megyei önkormányzati 
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási körzeteiről ki kell kérni a szolgáltatással 
érintett települések önkormányzatainak állásfoglalását is. Jelen esetben több, szociális és 
közoktatási feladatot ellátó intézmény is összevonásra, illetve átszervezésre kerülne, hatékonysági, 
gazdaságossági megfontolásból. A Közgyűlés ígérete szerint mindez nem érintené az ellátás 
színvonalát, és az ellátandó feladatok is a régiek maradnának. Kéri, hogy a képviselők hozzák meg 
döntésüket.  
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 
28/2011.(VI.1.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Törvény 10.§ (1) bekezdésének k) pontja értelmében Győr-Moson-Sopron Megye 

Önkormányzatának Közgyűlése által tervezett intézmény átszervezéssel egyetért, az alábbi 
feltételek mellett: 

 az átszervezésre a feladatellátás hatékonyságának növelése, költségtakarékos ellátása, a 
meglevő feltételek racionálisabb kihasználása és az alaptevékenységek összehangolása 

érdekében kerül sor, 

 feladat-ellátási hely nem szűnik meg, 

 a szakmai szolgáltatások színvonalát az átalakítás nem befolyásolja, 

 a tovább működő intézmények alapfeladatai azonosak lesznek a jelenleg működő 
intézmények alapfeladataival. 

 Az átszervezés az alábbi, eddig önállóan működő intézményeket érinti: 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet (9021 Győr, Árpád. u. 32.) 

- Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (9028 Győr, Cirkeli u. 31.) 

- Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (9086 Táplánypuszta) 

- Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (9113 Koroncó-Zöldmajor) 

- Idősek Otthona (9323 Jobaháza, Kossuth L. u. 8.) 

- Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona (9311 Pásztori, Alsó u. 39-41.) 

- Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja (9024 
Győr, Vasvári Pál u. 1.) 

- Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ (9400 Sopron, Brennbergi u. 82.). 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

C) Fogászati ügyeleti ellátásra megállapodás módosítása 
 Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a győri fogászati ügyeletet működtető 
EESzI felülvizsgálja a fogászati ügyeleti ellátásra kötött megállapodásait. Mivel azonban több 
helyen is változott a település képviselőtestülete és a polgármester személye, tartalmilag és 
formailag is megújításra szorul a megállapodás. Augusztus 1-jétől csak a megújított 
megállapodással rendelkező települések vehetik igénybe az ügyeletet, a többieknek más módon 
kell ellátnia ezt a feladatot. A sürgősségi ellátás az önkormányzat kötelező feladata, az 
igénybevevő lakosokat ezzel kapcsolatos költség nem terhelheti. Az EESzI június 15.-ig kéri a 
testületi határozat megküldését. Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

 

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

 
29/2011.(VI.01.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó 
sürgősségi ügyeleti ellátás biztosításával továbbra is az Egyesített Egészségügyi és Szociális 

Intézményt (EESzI) 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. bízza meg, egyben felkéri a polgármestert, 
hogy az EESzI-vel az ellátáshoz szükséges megállapodást újítsa meg.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
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Napirendek után: 
 
Molnárné Horváth Adrienne: Két dologra szeretném felhívni a testület figyelmét. Az egyik egy 
technikai kérés, szeretném, ha ez megoldható, hogy a jövőben a véneki honlapon a programok a 
főmenüből is indíthatóak, láthatóak legyenek, kellene egy külön link a kezdőlapon a 
rendezvényeknek. Úgy gondolom, hogy így talán nagyobb figyelmet kapnának, nem lennének 
elrejtve a honlapon a községben szervezett programok.  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző: Jelzem ezt a kérést a weblapszerkesztéssel foglalkozó 
kolléganőnek, igyekszünk minél előbb létrehozni egy külön linket erre a célra. 
 
Molnárné Horváth Adrienne: A másik dolog, amit a képviselők figyelmébe ajánlok, hogy a 
Rákóczi utcában még mindig nagyszámú a villanyvezetékekre rálógó fa, ez gyakran a parkoló 
autóknak is gondot okoz. Miért nem történt még meg a gallyazásuk? 
 
Kiss Tamás polgármester: A télen kérte az önkormányzat az út menti fák gallyazását a 
szombathelyi erdészeti igazgatóságnál, azonban hogy a munkát ki és miért nem végezte el, nem 
tudjuk, nekünk csak szándék bejelentési lehetőségünk van. 
 
Molnárné Horváth Adrienne: Úgy gondolom, hogy a falu ezen részén élő lakosságot is 
figyelembe kellene venni,  bevonni a falu ügyeibe, az ő dolgaikra is oda kellene figyelni, ha mást 
nem, az önkormányzatnak kell legallyaznia a fákat. Megjegyezném, hogy ugyanakkor számos fát 
kivágtak, ami már nagy lombkoronát hozott, az út menti fákra azonban nem került sor. 
 
Forrás József képviselő: Igaz, hogy a Rákóczi utcában az út mentén 16-18 méter önkormányzati 
tulajdon, még sincs rá lehetőségünk, hogy intézkedést tegyünk ez ügyben, és nem tudjuk, miért 
nem vágták ki a bejelölt fákat. 
 
Molnárné Horváth Adrienne: Ismételten kérem, hogy az útra lógó gallyak levágására kerüljön 
sor. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző: Jelezni fogjuk az igazgatóság felé az elmaradt a 
munkálatokat. 
 
 
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 
 


