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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) 
17.00 órai kezdettel tartott ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester, 

Bazsó Zsolt alpolgármester,  
Szilágyi Szilárd, 
Jankó Bálint, 
Szakál Róbert képviselők 
 

Igazoltan távol van: ---  
 
Jelen van továbbá:  
tanácskozási joggal: dr. Burányi Bernadett jegyző 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 
Joós Lászlóné gazdálkodási előadó 
 
Meghívottak: Nincs meghívott. 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert 5 képviselő közül 5 fő jelen van. Ismerteti a napirendet a 
meghívóban foglaltak szerint. Az ügysegédi szolgáltatás nyújtására érkezett megállapodás a 
Kormányhivataltól, az egyebek között ezt kellene tárgyalni. Kéri, hogy a napirendet a képviselők 
fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

14/2015.(II.24.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. február 24-ei képviselő-testületi ülés 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
1.) Az önkormányzat 2016., 2017., 2018. évre szóló középtávú terve 

Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete 

Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
3.) A települési támogatás és egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

4.) Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
5.) SZMSZ módosítása 

Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
6.) Egyéb döntés igénylő ügyek 

Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
a) Mosonmagyaróvári Vízi társulattal történő szerződéskötés 

b) Ügysegédi megállapodás megkötése 
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1.)Az önkormányzat 2016., 2017., 2018. évre vonatkozó középtávú terve 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy az államháztartási törvény szerint a költségvetést 
megelőzően el kell fogadni határozatban az önkormányzat saját bevételeinek, illetve adósságot 
keletkeztető ügyleteinek a költségvetési évet követő 3 évben várható összegét. A hitel egyik évben 
sem haladhatja meg az önkormányzat saját bevételeinek összegét. Működési célra lehet naptári 
éven belül hitelt felvenni. 2015-ben az önkormányzat 3.299 ezer Ft saját bevétellel számolhat. A 
felvehető hitel 1.150 ezer Ft. 2015-ben kell még a győr-szolos hitellel számolni. A határozatba 
javasolja beírni a saját bevételt is 2015. évre. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján a helyi önkormányzat, a 
nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat 
elfogadásáig határozatban állapítja meg : 
a) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 45. §. (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerinti saját bevételeinek összegét. Vének Község esetében a saját bevétel 2015. évben az 
alábbiak szerint alakul:  

- a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (1611 ezer forint) 

- az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (688 ezer forint) 

- a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (1000 ezer forint) 

Összesen: 3.299.000,- Ft 
b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 3. §. (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét, mely Vének Község esetében az 
alábbiak szerint alakul: 

Hitel fajtájának megnevezése 2016. év 2017. év 2018. év 

 0 0 0 

 0 0 0 

    

    

    

    

Összesen 0 0 0 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
Határidő: költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta:  

15/2015. (II. 24.) határozat 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján a helyi önkormányzat, a 
nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat 
elfogadásáig határozatban állapítja meg : 

a) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 45. §. (1) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét. Vének Község esetében a saját 
bevétel 2015. évben az alábbiak szerint alakul:  
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- a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (1611 ezer forint) 

- az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (688 ezer forint) 

- a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (1000 ezer forint) 

Összesen: 3.299.000,- Ft 
b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 3. §. (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét, mely Vének Község esetében az 
alábbiak szerint alakul: 

Hitel fajtájának megnevezése 2016. év 2017. év 2018. év 

 0 0 0 

 0 0 0 

    

    

    

    

Összesen 0 0 0 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
Határidő: költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg 

 
 
 

2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Kiss Tamás polgármester a képviselők megkapták az előterjesztést. Kéri, hogy tegyék fel 
kérdéseiket. Ő kérdezi, hogy kötelező-e a tartalék képzése? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a költségvetési törvény előírja, kötelező a 
tartalék képzése, minden évben volt ilyen összeg betervezve. 
 
Kiss Tamás polgármester kérdezi, hogy ez nem befolyásolja a működésképtelenségünket? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó a tartalék képzése és a működőképességre benyújtható 
pályázat nem függ össze. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester erről már kért tájékoztatást, és azt kapta, hogy a tartalékot át lehet 
csoportosítani az esetleges év közben jelentkező többlet kiadásokra. 
 
Kiss Tamás polgármester kérdezi, hogy az önkormányzat a közművelődésre 1.200 ezer forintot 
kap ebben az évben, de az elköltését nem látjuk a költségvetésében? 
  
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó az önkormányzat szervezésében lebonyolított községi 
rendezvények költségét itt el lehet számolni, tehát át lehet csoportosítani a május 1. és a 
kutyafogathajtó verseny költségeit is.  
  
Kiss Tamás polgármester kéri, hogy ez legyen akkor átcsoportosítva. 
 
Kiss Tamás polgármester összefoglalja a módosító javaslatokat az alábbiak szerint: 
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Egyéb rendezvény költsége 150.000 Ft, halászléfőző verseny költsége 500.000 Ft, reprezentáció költsége 
100.000 Ft+50.000 Ft+75.000 Ft) kiadások+Áfa átkerülnek a könyvtári szolgáltatások kormányzati 
funkcióra.   
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta:  

Vének Község Önkormányzatának  
1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 
3) A települési támogatások és egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 
megalkotása  
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző március 1-től az aktív korúak ellátása kikerül a jegyző 
hatásköréből, átkerül a járási hivatalhoz. A méltányossági közgyógyellátás és ápolási díj és 
lakásfenntartási támogatás megszűnik. Ezeket az önkormányzat a települési támogatás alatt más 
néven nyújthatja. Kötelező azonban a rendkívüli települési támogatás nyújtása, melynek feltételeit 
az önkormányzat állapítja meg. A tervezetben a 18. életévét betöltött tartósan beteg részére 
nyújtott települési támogatás, valamint a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatás szerepel. Át kell gondolni, hogy a lakhatási kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 
kívánja-e biztosítani az önkormányzat  
  
Bazsó Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy a lakásfenntartási támogatás akkor tovább vihető, 
erre ad-e az állam támogatást. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy jelenleg 625 ezer forintot kap az önkormányzat 
erre a célra, ebből minimális összeg kerül kifizetésre március 1-ig (50 ezer Ft). Lakás fenntartási 
támogatást az elmúlt évben 1 fő kért és kapott. Méltányossági ápolási díjban és 
közgyógyellátásban nem részesült senki sem. Minden évben adott a testület nyugdíjas utalványt, 
akár ezt is lehet szerepeltetni a rendeltben. Abból a szempontból is át kell gondolni, hogy a 
rendelkezésre álló keretet az önkormányzat felhasználja, mert előfordulhat, hogy a későbbiekben 
a kisebb felhasználás miatt csökken az állami támogatás mértéke. 
 
Kiss Tamás polgármester javasolja a nyugdíjas támogatásokat beletenni. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester a beiskolázási támogatás mennyi a minimum ahonnét lehet adni? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy 71.250,- Ft-tól lehet kapni a jelenlegi szabályozás 
alapján. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy akkor most a jelenlegi a lakásfenntartási kiadásokhoz 
való hozzájárulást bele lehet tenni? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy igen bele lehet tenni. Az ide vonatkozó 
szabályokat azonban ki kell dolgozni, mert a jelenlegi tervezetben nem szerepel. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester olyan igénnyel fordultak az önkormányzathoz, hogy nem tudja 
kifizetni a közüzemi számlákat, ezt a mostani szociális rendeletbe is bele kellene építeni. 



 6 

 
Kiss Tamás polgármester kérdezi a jegyzőt, hogy mit javasol, vagy esetlegesen van-e olyan 
támogatási forma a rendeletbe, amely ezt a támogatási formát ki váltaná? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a rendkívüli települési támogatásba szerintem 
bele fér az ilyen jellegű támogatás. Rendkívüli élethelyzetbe került a kérelmező és természetbeni 
ellátás formában nyújtható közüzemi számla kiegyenlítése is. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester akkor nem kell külön szabályozni a lakásfenntartási támogatást. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző a szociális rendelet olyan, hogy sohasem kész, mindig lehet rajta 
találni változtatni valót. Szociális étkeztetés esetén személyi kört ki kell bontani, meg kell 
határozni, hogy helyi szinten ki minősül szociálisan rászorultnak. Ismerteti a javaslatot: 
Szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 
a) életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életév ét betöltötte, 
b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, 
krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy 
teljesen– nem tud gondoskodni, 
c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági 
támogatásban részesül, 
d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes, 
e) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekintetni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem 
rendelkezik. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester a szociális rendelet alapján sok olyan támogatás megszűnik, amit 
eddig folyósíthatott az önkormányzat, ha szükség volt rá így jelenleg nem tudhatjuk, hogy ez a 
jövőben mekkora terhet jelent. Például a hajléktalanok ide jöhetnek máshonnan ebédért? 
 
Szilágyi Szilárd képviselő elmondja, hogy a hajléktalan nem azt jelenti, hogy nincs jövedelme. 
Ha ezt elfogadjuk, akkor 65. év feletti jöhet ide, és utána még a jövedelmével kell foglakozni. És 
akkor azok a személyek is ide jöhetnek, aki nincs 65, éves, de jövedelme sincs. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a 65 éves kor az egy korlát, tehát ha nincs 65 
éves, akkor nem kérhet ilyen fajta ellátást, csak esetlegesen akkor, ha a másik feltételnek megfelel. 
 
Szilágyi Szilárd képviselő ha az egyedi mérlegelést figyelembe vehetjük akkor az a, b, c, pontot 
elfogadhatjuk. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester a d) pont és a hajléktalanság is maradjon. 
 
Szilágyi Szilárd képviselő azt mondja, hogy a hajléktalanság ne maradjon benne. Vének 
belterületi lakóingatlanban szálláshellyel rendelkezik, akkor nem hajléktalan. Ennyi erővel 
Győrből minden hajléktalan kijöhet, és jelentkezhet, hogy kérek enni. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy lehet még hozzá helyi feltételt is meghatározni, és  
további kikötés, hogy véneki lakhatása sem megoldott. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester kerüljön bele további feltétel és mivel ezt is el kell bírálnia a 
testületnek, hogy nem itt lakik, akkor nem kap támogatást. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a lakókörnyezet rendbetételének biztosítása 
esetében a 13. § (1) a) és d) pontot nem lehet már bele tenni, mivel már ez szabályozott máshol. 
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Bazsó Zsolt alpolgármester akkor ezt a feltételt másnak sem szabhatjuk? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy csak az aktívkorúak ellátására vonatkozik, a 
települési támogatásra nem. Köztemetés esetében van egy lehetősége az ön kormányzatnak, hogy 
az arra köteles személyt a költségek alól mentesítheti, de ez nem kötelező. 
 
Kiss Tamás polgármester összefoglalja a módosító javaslatokat az alábbiak szerint: 
I. Nyugdíjasok támogatására vonatkozó javaslat: 
(1) Az önkormányzat minden évben egy alaklommal december hónapban támogatásban részesíti 
azt a véneki állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyt, aki bármilyen 
jogcímen nyugellátásban részesül. 
(2) A támogatás utalvány formájában kerül megállapításra, mely a véneki élelmiszerüzletben 
váltható be. 
(3) A támogatás összegét (utalvány/fő) minden évben a képviselő-testület állapítja meg a 
rendelkezésre álló forrás figyelembevételével. 
II. Étkeztetés esetében szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 
a) életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életév ét betöltötte, 
b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, 
krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy 
teljesen– nem tud gondoskodni, 
c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági 
támogatásban részesül, 
d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes, 
e) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekintetni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem 
rendelkezik és lakhatása Vének községben sem megoldott. 
III. Lakókörnyezet rendbetételénél alkalmazott előírások:  
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátás folyósításának feltételeként köteles 
életvitelszerűen lakott házának, kertjének, az ingatlan környezetének rendben tartására az alábbiak 
szerint: 
a) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott 
található szemét, hulladék, lom eltávolítására, gyommentesítése, 
b) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, gondozása, 
c) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, 
d) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való 
mentesítése. 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta:  

Vének Község Önkormányzatának  
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete  

a települési támogatás és egyéb szociális ellátások helyi szabályairól 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 
 
4.) Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
rendelet megalkotása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
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dr. Burányi Bernadett jegyző meg kell határozni a kezdeményezésre jogosult választópolgárok 
számát, amit a törvény szerint 10 és 25 % között lehet meghatározni. Januári adat alapján 160 
választópolgár van Véneken. A törvényi keretek között 16-40 fő között határozható meg. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester javasolja, hogy 25% kerüljön bele a rendeletbe. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta:  

Vének Község Önkormányzatának  
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete  

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 
5) SZMSZ módosítása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 
dr. Burányi Bernadett jegyző ismerteti a módosítást az előterjesztés szerint. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta:  

Vének Község Önkormányzatának  
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete  

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 
 
 
6) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 
a) Mosonmagyaróvári Vízi társulattal történő szerződéskötés 

 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy eddig nem volt szerződése az önkormányzatnak, 
és ha most nem köti meg akkor azt az önkormányzatnak saját magának kell megoldani a vízi 
létesítmények üzemletetését. A felsorolt feladatokat, így hektáronként 500 forintért látja el 
társulat.  
 
Bazsó Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy ezért a pénzért mit fognak végezni. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a szerződés 3 pontja tartalmazza a feladatokat, 
valamint a 7. pont szerint minden év október 31. napjáig a felek aktualizálják az elvégzendő 
feladatokat.  
 



 9 

Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy nincs rálátásunk, és szeretnék, ha pontosan meg 
jelölnék a feladatokat, illetve jó lenne személyesen találkozni velük. Mondják el hogy mi az övöké, 
és mit fognak ezért a pénzért elvégezni. Megpróbál utána érdeklődni, és ha tisztán látunk, utána 
kellene velük szerződést kötni. 
 
Szilágyi Szilárd képviselő elmondja, hogy a 6. pontban van leírva, hogy megszűnik a szerződés, 
ha a társulás megszűnik. Az is lehet, hogy befizetjük a díjat és holnapután megszűnnek. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester, ha a megépült árkot tisztán tartják, akkor az, ténylegesen jó, de 
jelenleg szerintem nem ők végzik ezt a feladatot. 
 
Kiss Tamás polgármester szerinte el kell napolni a szerződés megkötését, kellene egy személyes 
megbeszélés.  
 
A képviselő-testület jelen napirendi pontnál döntést nem hozott. 

 
 
 

b) Települési ügysegédi megállapodás megkötése 
 

dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a 2015. március 1-én a szociális területen hatályba 
lépő változások miatt szükségesnek látja a Járási Hivatal Vének községben az ügysegédi 
szolgáltatás nyújtását. Havonta egy alkalommal szerdai napon jönnének. Az önkormányzatnak az 
ügysegédi szolgáltatás nyújtására alkalmas helységet és ingó eszközöket kell térítésmentesen 
biztosítani. Az aktív korúak ellátása átkerül a Járási Hivatalhoz, így ezen ellátási formában már az 
ügysegédek tudnak a lakosságnak segítséget, tájékoztatást nyújtani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. 
(VIII.13.) Korm. rendelet alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal és Vének Község 
Önkormányzata között a települési ügysegédi szolgáltatás nyújtását biztosító megállapodást a mellékelt tervezet 
szerint megismerte és elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti megállapodás aláírására. 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta:  

16/2015. (II. 24.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal és 

Vének Község Önkormányzata között a települési ügysegédi szolgáltatás nyújtását biztosító 
megállapodást a mellékelt tervezet szerint megismerte és elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti megállapodás aláírására. 
Határidő: 2015. február 28. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester  
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Napirend után: 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző kérdezi, hogy az elmúlt ülésen tárgyalták a helyi termelői piac 
rendeletét, ezzel kapcsolatban jutottak-e előbbre az elképzelések terén? 
 
Szilágyi Szilárd képviselő elmondja, hogy jelentős szabályoknak meg kell felelni, ezért lehet 
hogy nincs értelme megvalósítani. 

 
 

Mivel más tárgy bejelentés nem volt, Kiss Tamás polgármester a nyilvános ülést bezárta. 
 
 

 
 

Kiss Tamás  dr. Burányi Bernadett 
                      polgármester   jegyző 


