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Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án (csütörtökön) 
17,30 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 

Bazsó Zsolt alpolgármester  
Forrás József, Nagy Lóránt, Ladocsi József képviselők 

 
Igazoltan távol van: ---- 

   
Jelen van továbbá:  
tanácskozási joggal: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Meghívottak: 18 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 képviselő közül 5 fő jelen van. Ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak 
szerint. Kéri, hogy a napirendet a képviselők fogadják el. Elmondja továbbá, hogy a lakosság egy-egy 
napirendet érintően és a közmeghallgatás végén az egyebek között hozzászólhat, elmondhatja véleményét. 
A testület pedig válaszol a kérdésekre. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

140/2013.(XI. 28.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 28-ai közmeghallgatás napirendjét 

az alábbiak szerint határozza meg: 
1) Pályázati tájékoztató és beszámoló az önkormányzat 2013. évi tevékenységéről Előadó: Kiss Tamás 

polgármester 
2) 2014. évi költségvetési koncepció ismertetése Előadó: Kiss Tamás polgármester 

3.) Egyebek, lakossági észrevételek Előadó: Kiss Tamás polgármester 
  

 
1 ) Pályázati tájékoztató és beszámoló az önkormányzat 2013. évi tevékenységéről  
Előadó: Kiss Tamás polgármester  
 

Kiss Tamás polgármester az elmúlt három év gazdálkodása során a biztonságos működés mellett 
törekedtek arra, hogy legyen fejlesztés is. Egyetlen módja van a pályázaton való részvétel. Biztonságos 
gazdálkodás azt jelenti, hogy minden évben igyekeztek a költségvetést nullára kihozni.  Tavaly 3 millió Ft 
pozitív egyenleggel zárták az évet, de mindez feladattal terhelt volt. Kiemeli, hogy nem kerültek negatívba. 
15.725 ezer Forinttal fogadták el a költségvetést, ismerteti a kiadást is. Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe 
került önkormányzatok támogatására lehet pályázni minden évben, ami enyhíti a terheket. De ha nem 
nyertes ez a pályázat, az önkormányzatnak feladatokat csökkentenie kell. Alapfeladat az iskola, óvoda. 
Iskola egyes feladatok megmaradtak, mint az étkeztetés és a győri gyerekek utaztatása.  Közös 
Önkormányzati Hivatalt Nagybajcs, Kisbajcs, Vének tartja fenn, aminek lakosságarányos a finanszírozása. 
Megszabadultak az adósságtól, amit örökölt a testület. Mondhatja, hogy megvalósították a közösség 
összeszervezését, programok lebonyolítását. Halászléfőző versenyre 250 ezer vissza nem fizetendő 
támogatást kaptak. Kutya fogathajtó verseny is sikeresen lezajlott.  Felmerült, hogy esetleg Európa 
bajnokság helyszíne legyen Vének. Táncos összejövetelek közösséget formálták. Összefogás árvíz kapcsán 
kiemelkedő. Szeretné megköszönni a lakosságnak és az alpolgármesternek az árvíz során tanúsított 
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magatartást, helytállást. Igyekeznek a testülettel hetente összeülni az aktuális problémák megbeszélésre. 
Közösen gondolkodnak a falu dolgaiban. Jó együttműködések vannak a faluban, nyugdíjasklubbal, 
alapítvánnyal. A pályázatoknál az alapítvány 100%-os támogatottságot tud elérni. Az önkormányzatnál áfa 
fizetés fennáll. Egyházközség pályázatai is 100 %-os támogatottságot élvez. Továbbá az Egyházközség 
anyagilag is támogatta az önkormányzat pályázatának lebonyolítását, hitelt adott. 
 
 

2  2014. évi költségvetési koncepció ismertetése 
Előadó: Kiss Tamás polgármester  

 
 
Kiss Tamás polgármester erre az évre fog áttevődni három pályázat megvalósítása. Szeretné, ha nem 
kellene a következő testületnek átvenni, mert adminisztrációs és felelősségi teher. Véneken turizmust látják 
a fejlődés irányának.  
Három külön pályázat van: az első a templom és önkormányzat közötti tér (10 millió Ft), másik pályázatot 
az Egyházközség adta be, a templom körüli térkövezés és növények telepítése fog megtörténni. A 
körmenetek rendesen le tudnának zajlani. A faluközpont ezzel együtt nagyon szép lesz. A harmadik 
pályázat a vis maior pályázat 12 millió Ft, az utak rendbetételéről van szó. Ezeket szeretné jövő év nyarára 
befejezni. 
Várják a kérdéseket. 
 
Mivel kérdés nem érkezett Kiss Tamás polgármester kivetítőn ismertette az önkormányzat és az Egyházközség 
pályázatának látványterveit a megjelenteknek. 
 
 
 
3.) Egyebek, lakossági észrevételek 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
 
Ifj. Szombathelyi Ferenc véneki lakos javasol védőcsövet betenni, kérdezi tűzcsap ottmarad-e? 
 
Kiss Tamás polgármester folyamatban van az áthelyezés. Jó az ötlet, nem olyan nagy tétel. Kivitelezővel 
meg tudják beszélni. 
 
Forrás József képviselő december elseje, kezdődik a tél. Kéri, hogy mindenki a saját területén takarítsa el 
a havat. A közmunkások a közterületeket tudják takarítani. Járdát kocsi beállót kellene takarítani, hogy a 
hókotró el tudjon menni éjjel is nappal is. Szeretné, ha a következő évben nem okozna gondot.  
Árvízi összefogást, kérné máskor is tartani, például hétvégi advent ünnep. Szeretné, ha ez a falu ünnepe 
lenne. Állítottak karácsonyfát a Faluház előtt, lesz koncert, forralt bor, sütemény. Szóljanak a 
szomszédoknak is, hogy jöjjenek el. Akkor is legyenek együtt, ha ünnepelni kell. 4 órakor szentmise, 5 
órakor piknik.  
Lesznek olyan munkák, amik a közmunkások tevékenységét meghaladják. A kerítést a temető hátsó 
részéhez akarják rakni. Az első és oldalsó rész a következő lépés lesz. A fiataloknak is el kellene jönni. Jó 
páran 65 év felett vannak. Kell egy váltás a testületben is. A lehetőséget megteremtik. Legyenek fiatalok, 
akik ezt az ütemet átveszik. 20 évvel ezelőtt ezt a gyeplőt átvették. Itt kell lenni, nemcsak kritizálni kell, 
oda kell állni és segíteni.  
 
Bazsó Zsolt alpolgármester árvízi helyzettel kapcsolatban elmondja, hogy korosztálytól függetlenül 
mindenki összefogott. A régi időhöz képest elkezdtek közelíteni az idősebb korosztály felé. Valamit előre 
léptek. Van közeledés.  
Nem hangzott el szúnyoggyérítéssel kapcsolatban. Önkormányzat betervezett egy szúnyogirtó gépet. 
Különböző kategóriák vannak. Volt olyan, aki úgy nyilatkozott, hogy ha normális gépet vesznek, akkor 
támogatná is ezt.  
 
Kollár Miklós véneki lakos javasolja, hogy az üdülőterületi ingatlanhasználókat is tájékoztassák az 
önkormányzat gépvásárlási szándékáról.  
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Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a gépet az önkormányzat tervezi megvásárolni. A gép 
működtetése sokba fog kerüli, ehhez szívesen veszi a képviselő-testület a felajánlásokat, támogatásokat. 
 
Simon József véneki lakos beavatkozás, amit a csatornáknál csináltak, rendezte-e a belvízhelyzetet? 
Optikai kábelt meddig vezetik, bejön-e a faluba? Ifjúság nem kapcsolódik be jogos, hogy elöregedő falu 
lesz. A templom körül lehet körmenetre alkalmas utat kialakítani. Ha nem lesz olyan, aki eljön, a mostaniak 
addig járnak, amíg hittanra járnak. Akkor van értelme a fejlesztésnek, ha lesz, aki használja. Falu központja 
ahova bejön a busz, ott van a milleneumi kereszt. Azt se hanyagoljuk el, célszerű lenne karbantartani. 
 
Kiss Tamás polgármester jogos az észrevétel, ezzel találkozik először, aki Vénekre jön. Temetőt tervezik 
bekeríteni. Be kell venni ezt is a fejlesztésbe. Ez jó meglátás. A templom körüli útról ez igaz. Ez 
lehetőséget ad sétára. A közösségi élet színtere lesz. Egy egységes szép képet ad. Belvíz nagypályázat része, 
cél hogy elvezesse a vizet, de nem oldja meg a gondokat. 
 
Forrás József képviselő leszakaszolták a csatornát, átemelőt megszüntették, a belvízcsatornák átvezetése 
változatlan. Mindegyik zsilip szakaszolható, mindenhol átemelő helyét építették ki. Ha kevés a víz, tudnak 
szintet tartani. Ha sok a víz, a belvizet nem tudják megoldani. A helyzeten javítottak, a büdösödő vizet 
elvezetik, árkok kitakarítása 2. ütemben valósul meg. 
  
Bazsó Zsolt alpolgármester amit meg tudnak tenni biztos, hogy megteszik. Az összes csatorna be van 
nőve, a tél folyamán kipucolják. 
  
Nagy Lóránt képviselő jövő tavasz, amire lesz az internetből, kábeltévéből valami. Microwawe a 
kivitelező.  Továbbviszik Gönyű felé. Ha ez megvalósul, gyorsabb lesz az internet és olcsóbb. 
 
Baján Jánosné véneki lakos kora tavasszal szeretnék a keresztet helyreállítani, lefesteni, hogy ne kerüljön 
a falunak pénzébe. Hárman-négyen is vannak. Vannak követők. Gyertyát, virágot vittek. Segíteni kell a 
fiatalokat. Nem szabad őket lehurrogni. 
 
Écsi Pálné véneki lakos nincs kint a menetrend. Kihez tartozik? 
 
Kiss Tamás polgármester a menetrendet a volán teszi ki, de majd a hivatal észrevételezi náluk. 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kiss Tamás polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét, 
és a közmeghallgatást bezárta. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

Kiss Tamás  dr. Burányi Bernadett 
                      polgármester      jegyző 


