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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 29-én (kedden) 
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: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző  

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó – jegyzőkönyv-vezető 
 
    

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 egyetértett, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
 

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

Kiss Tamás Vének község polgármestere tájékoztatja a testületet, hogy mai napon kaptunk 
tájékoztatást arról, hogy lehet pályázatot benyújtani a Munkaügyi Központhoz, így 2011. dec. 1.-
től alkalmazhatna az önkormányzat  1 fő közmunkást napi 6 órában, 2012. január 31-ig.  
 
Forrás József képviselő elmondja, hogy Budai Gyulára gondoltak a foglalkoztatásnál. Ezt a 
lehetőséget mindenképpen ki kellene használni. Úgy látja, hogy férfit kell erre az állásra 
alkalmazni, mivel a téli időszakban fát kell vágni és fűteni kell.  
 
Ladocsi József képviselő: Nekem az a véleményem, hogy nincs szükség további 1 személy 
alkalmazására, mivel jelenleg is van 2 fő alkalmazottunk.  
 
Forrás József képviselő: Lehetne egy női alkalmazott, és mellette dolgozhatna az idős Budai 
Gyula. A rév-szerződés most került aláírásra, azonban azt tudni kell, hogy a pénzeszköz 
felhasználását 2012. június 15. napjáig kell elszámolni. 
 
Kiss Tamás polgármester: Szerintem sem kellene most újabb férfi munkaerőt felvenni, lehetne 
egy női munkaerő, aki rendben tartja a Faluházat. Ráadásul női munkaerőt hamarabb lehetne 
találni, mint férfit.  
 
Forrás József képviselő: Végül is lehet alkalmazni női munkaerőt, ebben az esetben a 
testületnek javasolom Horváthnét felvenni. 
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Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Szeretném tudni, beszélt-e a képviselő-testület a vis-maior 
pályázatról, és annak a felhasználásáról? Célszerű lenne a tél folyamán kiválasztani a kivitelezőt, 
műszaki ellenőrt, hogy ne az utolsó pillanatban, az elszámolási határidő előtt kelljen ezzel 
foglalkozni.  
 
Kiss Tamás polgármester: Igen, foglalkozunk a kérdéssel, azonban most az üdülőterületen 
lakókon múlik, hogy mi lesz a továbbiakban, mivel vállalták azt, hogy a pályázati támogatáshoz 
szükséges önrész felét ők állják.  
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: A beruházás megvalósítását a kapott támogatás alapján 
kell elvégeztetni. December és január hónapban mindenképpen döntést kell hozni a kivitelezőre 
vonatkozólag. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szeretném, ha utánajárnánk annak, hogy a napi 8 órában december 
végéig foglalkoztatott közmunkást tudnánk –e alkalmazni jövőre is, legalább napi 4 órában. 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület határozatot nem hozott. 
 
 

2.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi ¾. éves gazdálkodásáról  

Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás Vének község polgármestere elmondja, hogy a testületi tagok a meghívóval együtt 
megkapták az írásos előterjesztést, kérdezi, hogy van-e hozzászólás.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: A szöveges beszámolóban az önkormányzati szakfeladaton szerintem 
előző évi adatok is benne maradtak, azt javítani és pontosítani kell. A véneki honlapon már a 
javított szöveget kérem szerepeltetni. 
 
Kiss Tamás polgármester: Kérném, hogy a javításokat elvégezve a beszámolót fogadja el a 
testület. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

81/ 2011. (XI.29.) határozat 
 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves teljesüléséről a beszámolót  
a szóbeli kiegészítéssel együtt az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 

 

3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 

Kiss Tamás Vének község polgármestere elmondja, hogy az írásos anyagot minden testületi 
tag megkapta. Hozzá kell tenni, hogy jelenleg ezek még nem pontos adatok, többek között még 
azt sem látjuk, hogy az iskola élete hogyan fog alakulni. Kéri a hozzászólásokat, javaslatokat. 
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A képviselők a napirendi ponthoz észrevételt, javaslatot nem tettek. 
 
Kiss Tamás polgármester: Kérném a testületet, hogy fogadja el a koncepciót. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

82/ 2011. (XI.29.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetési 

koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

4.) Nyugdíjas nap megbeszélése 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester Az előzetes megbeszéléseknek megfelelően idén decemberben nem 
lesz megtartva a Nyugdíjas nap, majd csak 2012. januárban kerül megrendezésre. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A nyugdíjasok vásárlási utalványát javasolnám szétosztani decemberben, 
ha a rendezvényt nem is tartjuk meg. 
 
Ladocsi József képviselő: Szerintem nem jó ez az ötlet, nem kellene különválasztani a kettőt. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Én még mindig azt mondom, hogy legyen kiosztva az utalvány, jól fog 
jönni így ünnepek előtt mindenkinek. 
 
Kiss Tamás polgármester: Javasolnám én is az utalványok kiosztását, mivel az idősek ebben az 
évben többet tudnak venni rajta, mint a következő évben. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Kérem, hogy a nyugdíjas utalványok kiosztását szervezze meg a három 
nyugdíjas testületi tag. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

83/ 2011. (XI.29.) határozat 
 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évben a  Vének községben élő 

nyugdíjasok számára 1500,- Ft értékű ajándékutalványt biztosít  
Az ajándékutalvány Vének község élelmiszerüzletében vásárolható le 2011. december 31. napjáig.  

A kiadások nem léphetik túl a meghatározott keretet. 
A képviselő-testület felhatalmazza Forrás József, Ladocsi József és Tolnai Károly képviselőket, 

hogy az utalványok szétosztásáról gondoskodjék. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
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5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 

A) Tag delegálása a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásának Győr 1. 
számú körzetéből  
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Társulásban személyi változás történt. A Győri Többcélú Kistérségi Tanács Friderics Cecíliát, 
Nagyszentjános polgármesterét kívánja delegálni Győr 1. régió képviseletében. A tisztséget ez 
idáig Király Péter öttevényi polgármester látta el, aki lemondott posztjáról.  
Kéri, hogy a testület hagyja jóvá a személyi változást.  
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 
84/2011.(XI.29.) határozat 

Vének Község Önkormányzatának képviselő testülete – érdemeinek és eddigi munkájának 
elismerése mellett – elfogadja Király Péter, Öttevény Község polgármesterének lemondását a 

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási tanácsi tagságáról, és 
helyette Friderics Cecíliát, Nagyszentjános Község polgármesterét delegálja Győr 1. régió 

képviseletében. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

B) GyTKT Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy a Kistérségi Társulás tájékoztatása szerint a 
módosítás az alábbiak miatt vált szükségessé: 
A Társulási megállapodás egyes módosításai abban az esetben lépnek hatályba, ha a tagok 
képviselő testületei elfogadják azt, viszont gyakran előfordul, hogy több település egy-egy ilyen 
napirendi pontot késedelmesen visz be a képviselő testülete elé, vagy az elfogadott határozatot 
nem küldi meg a munkaszervezethez, ezzel veszélyezteti a Társulás működését, egyes feladatok 
finanszírozását. A Tanács munkaszervezete ezért most szankciót dolgozott ki a fent leírt esetekre.  
Tekintve, hogy a mulasztást elkövető településekre alkalmazható legyen ez a szankció, egy olyan 
formát kellett választani, amely minden településre kiterjed, és amit minden képviselő testület is 
elfogad, ezért a Társulás jogi képviselőjével egyeztetve ezek a szabályozások a Társulási 
megállapodásba kerültek rögzítésre. 
Ismerteti a szankciókat. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Mi is késve küldjük meg a határozatokat?  
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Általában nem, de előfordul, hogy a kistérségi társulás a 
véneki testületi ülést követően egy-két napon belül ülésezik, ilyenkor a soron következő testületi 
ülésig eltelhet néhány hét, nem szoktunk külön ezért ülést összehívni. 
 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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85/2011.(XI.29.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanácsülése által 2011. november 15-én elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az 

alábbiak szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 
A módosítás értelmében a tagok kötelesek egymással együttműködni, és jognyilatkozataikat 

határidőben megtenni. A Társulási Megállapodás tevékenységi köröket is érintő megváltoztatására 
vonatkozó jognyilatkozatok késedelmes megtételének, vagy elmulasztásának következményeit a 

„Társulás Gazdálkodása” c. fejezet tartalmazza. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

 

C.) Döntés Vének Községért Közalapítvány elnökének személyéről 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 

Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy hivatalosan a kuratórium elnöke még ellátja 

tisztségét, és jelenleg nincs is más jelölt erre a tisztségre, így kéri a kérdést elnapolni. 

 

Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott. 

 

D.) Kisbajcs Iskola mögötti terület értékesítésének lehetősége 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 

Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy Vámosszabadihoz hasonlóan Vének Képviselő-
testülete is foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy esetleg felajánlják Kisbajcs önkormányzatának 
megvételre a Vének tulajdonában álló, a kisbajcsi iskola mögött fekvő ingatlanrészt. Mivel 
azonban a kérdést a képviselők előzetesen már megtárgyalták, és úgy döntöttek, hogy egyenlőre 
nem kívánják eladni a területet, a napirendi pont megvitatása nem időszerű. 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott. 
 
 
 
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 


