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Készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én (szerdán) 
18.00 órai kezdettel tartott nyílt testületi ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József 
  Ladocsi József 
  Tolnay Károly képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 Tolnay Béláné gazdálkodási előadó - jegyzőkönyvvezető 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 főből mindenki jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban 
foglaltak szerint. Javasolja az egyéb döntést igénylő ügyek között a Körjegyzőség esetleges 
bővítését tárgyalni. 
 
Forrás József képviselő kéri, hogy az egyéb döntést igénylő ügyek közé a Képviselő-testület 
vegye fel a közmunkaprogramban résztvevő dolgozó kinevezését is. 
 
Ezt követően a képviselő-testület a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
 

1.) Beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előző ülés óta egy határozat 
határideje járt le, nevezetesen: aláírásra került a folyószámlahitel keret, 1500 ezer forint összegben. 
Molnárné Horváth Adrienne kérésére a Rákóczi utcai veszélyes fák elmaradt gallyazásával 
kapcsolatban jelzést küldtünk a szombathelyi Erdészeti Igazgatóság felé. 
A tervezett fekvőrendőr kihelyezésére javaslatot kérnék a testülettől, hogy hova szeretnék azt 
elhelyezni, pontos helyrajzi számra és házszámra van szükség, illetve árajánlatot kell kérni erre 
vonatkozólag. Úgy tudom, hogy a kötelezően elhelyezendő tábla is pénzbe kerül. Az utcában 
lakók véleményét is célszerű kikérni a munkálatok megkezdése előtt, nehogy később adódjanak 
gondok. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Forrás József képviselő úr kérdezett egy helyi 
családról, sajnos a gyerekjóléti szolgálatos még mindig nem tudja felvenni velük a kapcsolatot. A 
kisbajcsi iskolaigazgató jelzése szerint a következő tanévet a gyermekek már egy győri iskolában 
fogják kezdeni. Eset megbeszélésre nem került sor, sajnos nem lehet velük kommunikálni.  
 
Forrás József képviselő Szerintem a családsegítőnek egy kissé nagyobb hatással kellene lenni a 
családra. Keményebben kell fellépni, hogy máskor és máshol ne forduljon elő a korábbiakhoz 
hasonló eset. Ezt meg kell akadályozni, mivel a falu gyerekei között ők a hangadók.  



 
Bazsó Zsolt képviselő Sajnos a testületnek foglalkoznia kell ezzel, mivel hiába mennek el a 
gyerekek más iskolába, továbbra is itt fognak élni a faluban.  
 
Kiss Tamás polgármester Szerintem le kell ülni a családgondozóval,  és a szülőkkel együtt meg 
kell próbálni megoldani ezt a feladatot. És valóban a falu gyerek-közösségében meghatározóak, 
viszik a gyerekeket a rosszba. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

32/ 2011. (VI.29.) határozat 
 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 27 /2011. (VI.01.) határozat 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, és tudomásul vette. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

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

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Az írásos előterjesztésben látható, hogy a Győr-Szol 
által küldött kalkulációban szerepel egy négy éves futamidő, illetve egy hosszabb távú 
visszafizetés. A gazdálkodási előadóval azon a véleményen vagyunk, hogy a 10 éves futamidőt 
nem célszerű felvállalnia a testületnek, javasoljuk az előző testületi ülésen állásfoglalásának 
megfelelően a  rövid távú, 2015-ig történő visszafizetést. Mindenképpen számolnunk kell ugyanis 
az Alapító Okiraton felüli önrésszel is, nem látjuk előre még a tárgyalások kimenetelét, hogy majd 
mikortól és milyen ütemezésben kell azt is visszafizetnie az önkormányzatnak. 2011-ben 
december31-ig fizetnénk a kamatot, ezt követően minden év június 30.-i törlesztéssel számoltunk. 
 
Bazsó Zsolt képviselő Szeretném, ha a szerződés kitérne az előtörlesztésre is, amennyiben 
lehetőségeink engedik, akkor egy összegben is vissza lehessen fizetni az önrészt, és ezért 
semmiféle szankció ne kerüljön alkalmazásra. A testület legutóbb egyhangúlag támogatta azt a 
javaslatot, hogy 2011. évben csak kamatot fizetnénk, és az elkövetkező négy évben pedig a tőkét a 
kamatokkal együtt.  
Javaslom, hogy minden év június 30. napjával fizessen az önkormányzat, így kevesebb kamat 
kerül felszámolásra. Végső fizetési határidő tehát 2015. június 30. legyen.  
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi határozatot hozat: 
 

33/ 2011. (VI.29.) határozat 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodást tartalmazó (2009. október 19-én módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratának 1. számú mellékletében rögzített 900.676,- Ft 

összegű pályázati önrész visszafizetése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önrészt 
hitelfelvétellel biztosító GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen 
működő Részvénytársasággal (székhelye: 9024 Győr, Orgona u. 10.) az önkormányzat nevében 

szerződést kössön. 
A települést terhelő önrésszel kapcsolatos költségek összegét 2015. év június hó 30. napig az 
önkormányzat nem a közszolgáltatási díjban kívánja érvényesíteni, hanem átvállalja az alábbiak 

szerint: 



 Tőketörlesztés első időpontja: 2012.06.30. 

 Tőketörlesztés utolsó részlete: 2015.06.30. 

 Kamatfizetés első időpontja: 2011.12.31. 

 Törlesztés periódusa: éves – június 30. 
A Képviselő-testület a szerződésben rögzíteni kívánja, hogy - anyagi lehetőségeinek 

függvényében- amennyiben előtörlesztésre kerülne sor, azért a ZRT. semminemű külön díj és 
költség felszámolására nem jogosult. 

Az Alapító Okiraton felüli önrész visszafizetéséről és módozatairól a Képviselő-testület további 
tárgyalásokat tart szükségesnek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
 

3.) A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző a kiküldött tervezettel kapcsolatban elmondja, hogy 
abban a kérdésben kell döntést hozni, hogy a bérpótló juttatásban részesülők esetében az 
önkormányzat előírja-e a környezet rendbetételét, ha ennek nem tesz eleget az érintett, meg kell 
szüntetni a bpj-t. A törvény megengedi, hogy a települési önkormányzat rendeletében a bérpótló 
juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az 
ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a helyi rendeletben 
megállapított feltételeket teljesítse. 
 
Bazsó Zsolt képviselő a lakókörnyezet rendbetételével, mint feltétellel egyetért. 

Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében 
a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a 
kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű 
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható 
elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, 
de legalább ötnapos határidő kitűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő tevékenységek konkrét 
megjelölésével- fel kell szólítania. Amennyiben ez nem történik meg, az önkormányzat elvonja a 
juttatást, és csak akkor adja vissza, ha a kötelezett már kitakarított.  

Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8 /2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2007. (VI. 29.) 
rendelet módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 
 

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 

A) Csatlakozási lehetőség Arrabona EGTC-hez 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző  

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az Arrabona 
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) csatlakozási 
lehetőséget ajánlott fel az önkormányzat részére. A szervezetet Győr, Mosonmagyaróvár, 



Dunaszerdahely és Somorja alapította 2011-ben, célja határokon átnyúló együttműködés a 
mosonmagyaróvári és győri kistérség, valamint a dunaszerdahelyi járás települései között. Ez 
mindenekelőtt társadalmi és gazdasági kapcsolatok erősítését, szociális és műszaki infrastruktúra 
fejlesztését, valamint a Duna-völgy, mint ökológiai rendszer egyensúlyának megőrzését foglalja 
magában.  
 
Forrás József képviselő Ez milyen költségekkel járna ránk nézve? 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Az egyszeri belépési díj 20 ezer forint lenne, illetve 30 
Ft/lakos az éves tagdíj. Az idei évben szeptember 30-ig, illetve december 31-ig lehet jelezni a 
csatlakozási szándékot. 
 
Bazsó Zsolt képviselő Szerintem lépjünk be, az önkormányzat fel tudja vállalni a 20 ezer 
forintos belépési díjat, az éves tagdíj pedig alacsony. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 
34 / 2011. (VI. 29.) határozat 

 Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki az 
Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz. 
(továbbiakban: Csoportosulás, székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.), és kéri, hogy a 

Csoportosulás rendes tagjainak sorába vegyék fel, egyben hozzájárul, hogy rendes tagjai között a 
Csoportosulás nyilvántartsa. Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, 

hogy  a Csoportosulás létrehozásáról szóló Egyezményt, valamint annak Alapszabályát 
megismerte, rendelkezéseit elfogadja, és részt kíván venni annak munkájában. A Képviselő-

testület az egyszeri 20.000,- Ft-os belépési díj, továbbá az éves tagdíj (30,-Ft/lakos)megfizetését 
vállalja.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Csoportosulást a csatlakozási szándékról 
értesítse, és az Egyezményt aláírja, továbbá az Önkormányzatot a Csoportosulás Közgyűlésében 

munkája során képviselje. 
Határidő: 2011. szeptember 30.,  illetve folyamatos. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

 
 

B) Háziorvosi ügyeleti idő módosítása 

               Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a töltéstavai székhellyel rendelkező 
Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft. biztosítja Vének részére is a háziorvosi ügyeleti 
ellátást. Azzal keresték meg az önkormányzatot, hogy előzetes hozzájárulást kérjenek az ügyeleti 
idő meghosszabbítását illetően, melynek alapján módosul a Kft. működési engedélye is. A 
tervezet szerint  a pénteki ügyeleti idő 2 órával korábban kezdődne. 
  
Bazsó Zsolt képviselő Ez azt jelenti, hogy pénteken 14 órától kezdődne az ügyelet?  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Igen, ezt jelenti ez a módosítás.  
 
Ladocsi József képviselő Jár-e ez a változás valami pluszköltséggel az önkormányzatnak? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Anyagi vonzata nincs az önkormányzat 
szempontjából. 



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

35/ 2011. (VI.29.) határozat 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit 

Közhasznú Kft. (9086 Töltéstava, Petőfi u. 120.) által tervezett szolgáltatási rendelkezésre álló idő 
bővítéséhez hozzájárul, melynek keretében így pénteki napokon az ügyeleti időpont korábban, 

14,00 órakor kezdődik. 
Amennyiben az ügyeleti idő módosításából többletköltségek adódnak, annak megfizetését az 

önkormányzat vállalni nem tudja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 
 

C) Döntés révpályázat benyújtásáról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a közeljövőben várható a révközlekedéshez 
igényelhető támogatás pályázati kiírása. A pályázat benyújtási határideje mindig nagyon szűkre 
szabott, ezért célszerű lenne már most döntést hozni, hogy semmiképpen sem csússzunk ki a 
határidőből. Meg kell továbbá határozni azt is, hogy felújításra, karbantartásra, vagy csak 
működtetésre igényelnénk-e a támogatást. Sajnos a támogatás nélkül a rév üzemeltetése a jövőben 
kérdésessé válhat. 
 
Forrás József képviselő A körzeti megbízott rendőrrel beszéltem, mellények, kötél, 
mentődoboz mindenképpen szükséges, és a műszaki vizsga díjával is számolnunk kell. 
 
Ladocsi József képviselő Szerintem felújításra nem tudunk pályázni, működtetésre kellene 
igényelni a támogatást. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot alkotja: 

 
36/2011. (VI.29.) számú 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 31/2011. (V.I.30.) NFM rendelet alapján pályázatot nyújt be a rév 

működtetésének biztosítására. 
Az önkormányzat által vállalt önrész mértéke: 266 E Ft. 

Az önkormányzat által pályázott támogatás mértéke: 1.063 E Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2011. július 8. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

D) 2011. évi költségvetés módosítása 
 Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 



Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy elsősorban azért kell módosítani a 
költségvetést, mivel a körjegyzőségen foglalkoztatott új ügykezelő az eddigiektől eltérően nem 8, 
hanem csak 6 órában tölti be a munkakört, így a körjegyzőségi hozzájárulás jelentősen csökken. 
Ezen felül az év elején elfogadott 900 ezer forintos szociális juttatások jelentő része kikerült a 
körjegyzőség költségvetéséből. Előirányzat-módosításra kerül sor továbbá a bérpótló juttatás.,  
illetve a rendszeres szociális segély ellátások támogatása miatt.  
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a rendelet-módosítást. 
 
 
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2011.(VI. 30.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) rendeletének 
módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 
 

E) Közcélú munkás foglalkoztatása 2011. július 1. napjától  
 Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak lehetősége nyílt július 1. 
napjától közmunkás foglalkoztatására, napi 8 órában. Június 30.-ával viszont lejár a 4 órás 
közmunkás munkaszerződése, abban kellene állást foglalni, hogy kit alkalmazzunk a 
továbbiakban. 
 
Bazsó Zsolt képviselő Néhány nappal ezelőtt behívtunk két, a munkaügyi központ 
nyilvántartásában szereplő véneki lakost, egyikük el sem jött a meghallgatásra, a másik pedig 
rövidesen elköltözik Vénekről. 
 
Forrás József képviselő Jó lenne férfi munkaerőt alkalmazni, a községben elvégzendő munkák 
férfimunkák, pl. fűnyírás, télen favágás, fűtés a Faluházban, stb. 
 
Tolnay Károly képviselő Szerintem meg kellene hallgatni a jelenlegi 4 órás foglalkoztatottat is, 
leehet, hogy elvállalná a munkát. 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott. 
 

F) Véneki üdülőterületen önkormányzati ingatlanokról tájékoztató 
 Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a véneki üdülőterületen található 
erdős-fás ingatlanon szerették volna kérni a veszélyes fák gallyazását, azonban kiderült, hogy ez az 
ingatlan, más ingatlanokkal együtt, nem az önkormányzat tulajdonában van. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Az építész kollégával lekértük a Takar-net programból 
a tulajdoni lapokat, ezek szerint a kérdéses ingatlanok közül egy kivételével már mind 
magántulajdonban van, egy pedig a Dózsa Üdülőszövetkezet tulajdonában. Az adás-vételek 
némelyike már 15-20 éve történt, a tulajdoni lapokon sehol nem szerepel a véneki önkormányzat, 
mint tulajdonos, úgy néz ki, mintha ezek a telkek soha nem lettek volna az önkormányzat 
tulajdonában. 
 



Forrás József képviselő Az egész üdülőterületet a ’70-es években a Dózsa Üdülőszövetkezet 
vásárolta meg, de elképzelhető, hogy jogtalanul jutott hozzá a területhez. Szerintem már nem él 
senki sem ezen szövetkezet tagjai közül. Valószínűleg már az Üdülőszövetkezet sem létezik, 
szerintem nem jegyeztették be soha sem az Apeh-nál, sem máshol. Meg kellene nézni a régi 
testületi jegyzőkönyveket, mivel ezt már az előző jegyzők is próbálták kideríteni 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző A Földhivatalnál vagy a Cégbíróságon kellene 
elkezdeni keresgélni, hátha nyomára bukkanunk a Dózsa Üdülőszövetkezetnek, esetleg 
jogutódjának. Ha ez megvan, még akkor is be kell bizonyítani, hogy ezek az ingatlanok valaha 
Véneké voltak. 

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást. 

 
G) Körjegyzőség esetleges bővítése 

 Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy néhány hete a Vámosszabadi 
Önkormányzat meghívására egyeztető megbeszélésre került sor Kisbajcs, Nagybajcs, 
Vámosszabadi és Vének képviselő-testületei, valamint jegyzői között. Akkor elmaradt egy 
egységes állásfoglalás a négyes körjegyzőség létrehozásáról, azonban az új önkormányzati törvény 
koncepcióját figyelembe véve szerinte a témát nem szabad levenni napirendről. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Mai napon TÖOSz-fórumon vettünk részt a kisbajcsi 
Polgármester Úrral, itt ismét elhangzott az, hogy helyzeti előnyben lesz az, aki már most tesz 
lépéseket azért, hogy minél szélesebb körben működjön együtt a szomszédos településekkel, jól 
működő körjegyzőség keretein belül. Szóba került az az elgondolás is, hogy nem a 2000 fő feletti 
településekhez, hanem a már meglévő körjegyzőségi központokhoz kellene a többi településnek 
csatlakoznia. Emellett tegnap a nagybajcsi polgármester, alpolgármester és jegyző asszony 
felkérésére a gazdálkodási előadó kalkulációt készített egy hármas körjegyzőség esetén szóba jövő 
bevételekről és kiadásokról. Ennek alapján állíthatjuk, hogy sem Vének, sem Kisbajcs nem járna 
rosszabbul, mint a jelenlegi felállás. 
 
Forrás József képviselő A nagybajcsiakkal már dolgoztunk együtt ’98-ig, jól működött a 
körjegyzőség, ezért volt meglepő, mikor hirtelen kiváltak. 
 
Kiss Tamás polgármester támogatni kell az együttműködést, az együttgondolkodás 
mindenképpen a törvénykoncepció pozitívumai közé írható. 
 
 

H) Családsegítő szolgálat elindításának lehetőségei 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 

Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a Győri TKT megkereste az önkormányzatokat a 
családsegítő szolgálat feladatellátásának lehetőségeivel, a kidolgozott munkaanyagot megküldték a 
polgármesterek részére. Ismerteti a munkaanyagot. Az a véleménye, hogy mivel ez a feladatellátás 
így többletkiadással járna, Vének nem tud csatlakozni. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző. A jogszabály kifejezetten nem kötelezi a kétezer fő 
alatti településeket erre a feladatellátásra, csak a hozzáférést kell biztosítani. 
 
 
 
 



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

37 /2011. (VI.29.) számú határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy – figyelemmel a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire – a 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott családsegítő szolgálat feladat ellátásában nem 

kíván részt venni. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

I) Győri Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a Társulási Megállapodást módosítani kell, mivel a 
mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakozott Gönyű község is, így módosul a Megállapodás 2. és 11. 
sz. melléklete. Ezen felül az Ikrényi Mikrotérséggen belül ellátott családi napközi feladat 
intézményi térítési díjai is módosítják a Megállapodást. Ismerteti a változások okait. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

38/2011.(VI.29.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja és tudomásul veszi. 
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 megbízott körjegyző 
 


