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Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én (csütörtökön) 17,00 
órakor tartott képviselő- testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József 
  Ladocsi József  

Nagy Lóránt képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Szakál Róbert Helyi Választási Bizottság elnöke 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző  
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó-jegyzőkönyvvezető 
 
     

Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 főből 4 fő jelen van. Ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint.  
 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal határozathozatal nélkül, egyhangúlag egyetértett, és az alábbi napirendet 
tárgyalta: 

 
 
1.) A Helyi Választási Bizottság (HVB) döntésének ismertetése a megüresedett képviselői 
hellyel kapcsolatban 
Előadó: Szakál Róbert HVB elnök 

 
Kiss Tamás polgármester felkéri a HVB elnökét a tájékoztató megtételére. 
 
Szakál Róbert HVB elnök ismerteti a Helyi Választási Bizottság (HVB) döntését (1. sz. melléklet). 
 
Kiss Tamás polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadják el. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag, határozathozatal nélkül tudomásul vette és elfogadta.  

 
 

2.) Újonnan megválasztott képviselő eskütétele, megbízólevél átadása 
Előadó: Szakál Róbert HVB elnök 

 
Kiss Tamás polgármester felkéri a HVB elnökét, hogy az újonnan megválasztott települési képviselőtől 
az esküt vegye ki az elkészített esküokmány alapján, majd az eskü letétele után adja át a képviselőnek 
megbízólevelét. 
 
Szakál Róbert HVB elnök felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel és kéri, hogy Nagy Lóránt képviselő 
tegye le az esküt. 
 
Nagy Lóránt helyi önkormányzati képviselő leteszi az esküt. (2. sz. melléklet-képviselői esküokmány) 
 
Szakál Róbert HVB elnök felkéri Nagy Lóránt képviselőt az esküokmány aláírására. 
 
Aláírást követően a HVB elnöke átadja Nagy Lóránt képviselőnek a megbízólevelet, egyúttal képviselői munkájához sok 
sikert kíván.  
A polgármester, majd valamennyi képviselő is gratulál Nagy Lórántnak a képviselői mandátumához. 

 



 3 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző felhívja Nagy Lóránt képviselő figyelmét, hogy amennyiben mandátumával 
kapcsolatban összeférhetetlenség áll fenn, haladéktalanul köteles bejelenteni, továbbá 30 napon belül meg 
kell szüntetnie azt. Valamint felhívja a képviselő figyelmét, hogy a kiadott vagyonnyilatkozatot szintén 30 
napon belül tegye meg, és adja le a vagyonnyilatkozat kezelő bizottság elnöke, Forrás József számára. 
 

3.) Az alpolgármester választásához szavazatszámláló bizottság választása  
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Kiss Tamás polgármester felkéri a körjegyzőt az ide vonatkozó szabályozás ismertetésére. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert 
választhat. 
A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.(Ötv. 34. § (1) bekezdése)  
A fentiek alapján egy alpolgármester választása kötelező. A választható alpolgármesterek számát, mint 
alapvető szervezeti kérdést az SZMSZ rögzíti, így Vének községben 1 társadalmi megbízatású 
alpolgármester választható. 
Az alpolgármester választása során titkos szavazás tartható, amelyről a képviselő-testület esetenként dönt. 
A titkos szavazás lebonyolítására a képviselő-testület egy elnökből és két tagból álló ideiglenes bizottságot 
választ. A titkos szavazásnál eljáró bizottság köteles írásban rögzíteni a döntés meghozatalához szükséges 
kérdést. A bizottság elkészíti a szavazólapot és megszervezi a titkos szavazást. A képviselők szavazataikat 
zárt borítékban adják le. Az eredmény megállapítása után, amiről külön jegyzőkönyv készül, az elnök 
ismerteti a szavazás eredményét. A szavazás eredményét a képviselő-testület határozatban is köteles 
rögzíteni. A bizottság munkájához előkészíttettük a szavazólapokat, jegyzőkönyveket.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület a szavazatszámláló bizottságba elnöknek Forrás József képviselőt, 
tagnak Nagy Lóránt és Ladocsi József képviselőket válasszák meg.  
Ezen túlmenően fel kellene hatalmazni ezt az ideiglenes bizottságot az alpolgármester tiszteletdíjának, 
egyéb juttatására vonatkozó javaslat megtételére is. 
 
Forrás József, Nagy Lóránt és Ladocsi József képviselők bejelentették személyes érintettségüket, de a képviselő-testület nem 
zárta ki nevezetteket a döntéshozatalból. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester titkos választásához, illetőleg az 
alpolgármester tiszteletdíjának, egyéb juttatásának megállapítására előterjesztendő javaslat megtételére a 
szavazatszámláló bizottság elnökévé Forrás József képviselőt, tagjaivá Nagy Lóránt és Ladocsi József 
képviselőket választja meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forrás József, Szavazatszámláló Bizottság elnöke 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

2/2013.(I.31.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester titkos választásához, illetőleg az 

alpolgármester tiszteletdíjának, egyéb juttatásának megállapítására előterjesztendő javaslat megtételére a 
szavazatszámláló bizottság elnökévé Forrás József képviselőt,  

tagjaivá Nagy Lóránt és Ladocsi József képviselőket választja meg. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Forrás József, Szavazatszámláló Bizottság elnöke 
 
 

4.) Alpolgármester személyére javaslattétel 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 
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Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy Bazsó Zsolt képviselőt javasolja alpolgármesternek, javaslatát 
nem kívánja indokolni. Megkérdezi, hogy az érintett a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárul-e? 
 
Bazsó Zsolt képviselő a jelölést elfogadja, természetesen hozzájárul a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz, 
továbbá bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni. 
 
 
A képviselő-testület nem zárta ki Bazsó Zsolt képviselőt a döntéshozatalból. 
 
Kiss Tamás polgármester a szavazás lebonyolítására szünetet rendel el.  
 
 
Szünet után: 
 
 

5.) Alpolgármester megválasztása és eskütétele 
Előadó: Forrás József, Szavazatszámláló Bizottság Elnöke 

 
Kiss Tamás polgármester szünet után felkéri az SZSZB elnökét, hogy a szavazás eredményét ismertesse.  

 
Forrás József SZSZB elnöke ismerteti a szavazás eredményét: Bazsó Zsolt alpolgármester jelöltre 
érkezett érvényes szavazatok száma 4 db. Ebből 3 igen, 1 nem szavazat. Az elnök megállapítja, hogy a 
választás eredményes volt, Bazsó Zsolt képviselőt Vének község alpolgármesterének választották meg. 
Kéri, hogy a képviselő-testület az eredményt vegye tudomásul, és azt külön határozatban is erősítse meg. 
(3.sz. melléklet- alpolgármester választás eredménye) 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Bazsó Zsolt (Vének, Petőfi 
Sándor u. 25. szám alatti lakos) képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta meg. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Forrás József, SZSZB elnöke 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

3/2013.(I.31.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, 

hogy Bazsó Zsolt (Vének, Petőfi Sándor u. 25. szám alatti lakos) képviselőt  
társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta meg. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Forrás József, SZSZB elnöke 

 
 
Kiss Tamás polgármester felkéri a HVB elnökét, hogy az újonnan megválasztott alpolgármestertől az 
esküt vegye ki az elkészített esküokmány alapján. 
 
Szakál Róbert HVB elnöke felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel, és kéri, hogy az alpolgármester tegye 
le az esküt. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester leteszi az esküt. (4. sz. melléklet- alpolgármesteri esküokmány) 
 
Szakál Róbert HVB elnöke felkéri az alpolgármestert az esküokmány aláírására. 
 
Aláírást követően a HVB elnöke, a polgármester és a képviselők gratulálnak Bazsó Zsolt alpolgármesterré választásához. 
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6.)Az alpolgármester tiszteletdíjának, egyéb juttatásának megállapítása 
 Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Kiss Tamás polgármester felkéri a körjegyzőt az ide vonatkozó szabályozás ismertetésére. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a 2000-
nél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíját. A társadalmi megbízatású alpolgármester írásban benyújtott 
kérésére a tiszteletdíj megállapítása mellőzhető, vagy a törvényben foglaltaknál kisebb összegben is 
megállapítható. Az írásbeli nyilatkozatot az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. (Pttv. 4. § (3) 
bekezdés) 
Az alpolgármester költségátalánya: 
Az alpolgármestert, választása szerint – az által előlegezett, számlákkal igazolt költségei megtérítése helyett- 
költségátalány illeti meg. Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve 
tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg. 
Ha az alpolgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a 
következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, az 
alpolgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány 
törvényben meghatározott minimális összege (illetmény vagy tiszteletdíj 10%-a) illeti meg. (Pttv. 18. § (3) 
bekezdés) 
A költségátalány kérését elegendő szóban előterjeszteni a képviselő-testület ülésén, azonban tényét 
rögzíteni kell a testületi ülés jegyzőkönyvében. 
Vének község önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a képviselők tiszteletdíjra 
nem jogosultak, amennyiben ezen a testület változtat, az SzMSz módosítására, és rendeletalkotásra lesz 
szükség. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester bejelenti, hogy sem tiszteletdíj, sem költségátalány megállapítására nem tart 
igényt. Kéri a megállapítás mellőzését. Egyúttal bejelenti személyes érintettségét, és azt, hogy a 
szavazásban nem kíván részt venni.  
 
A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette, nevezettet nem zárta ki a döntéshozatalból. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Bazsó Zsolt alpolgármester 
bejelentését arról, hogy sem tiszteletdíj, sem költségátalány megállapítást nem kéri. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

4/2013.(I.31.) határozat  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Bazsó Zsolt alpolgármester 

bejelentését arról, hogy sem tiszteletdíj, sem költségátalány megállapítást nem kéri. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

7.) Hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése 2014. évtől 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
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Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a jelenlegi szolgáltató 2014. évtől nem láthatja el ezt a 
feladatot, mivel ettől az időponttól kizárólag nonprofit szervezet számára engedélyezett ez a tevékenység. 
Amennyiben a Győr-Szol Zrt. alapítana új nonprofit társulást, abban az esetben közbeszerzést kell 
lefolytatni, ha a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hozná létre a nonprofit 
szervezetet, akkor már nem csak a közbeszerzést kell megfinanszírozniuk a résztvevő településeknek, 
hanem az első néhány hónap egyéb költségeit is. Ilyen pl. a munkabérek, gépek fenntartása, 
üzemanyagköltség, stb. A nagytérségi társulás előterjesztéséből azonban ebből nem derül ki, hogy az 
önkormányzatnak mindez pontosan mennyibe kerül. 
 
Ladocsi József képviselő: Így az önkormányzat nem tudja az új nonprofit cég megalakulását támogatni. 
 
Forrás József képviselő: Kisbajcs döntött már ebben a kérdésben? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy Kisbajcs képviselő-testülete egyik előterjesztett határozati 
javaslatot sem fogadta el, mivel csak abban az esetben tud felelősen dönteni, ha ismeri a községre jutó 
költségeket. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: Valóban nem látjuk, hogy ez mennyibe fog az önkormányzatnak kerülni, 
így akkor támogathatjuk csak a cégalapítást, ha a költségeket megismertük. 
 
Kiss Tamás polgármester: A kitétellel kellene elfogadni a határozati javaslatot. 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
A hatályba lépő új hulladékról szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel Vének Község Önkormányzata 
támogatja annak megvalósítását, hogy a jövőben a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által alapított nonprofit gazdasági társaság végezze a hulladékgazdálkodási 
feladatellátást, amennyiben a részt vevő önkormányzatok számának tükrében ismertté válnak a Vének 
községet terhelő költségek. 
Határidő: azonnal 
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: 
 
 

5/2013.(I.31.) határozata  
A hatályba lépő új hulladékról szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel Vének Község Önkormányzata 

támogatja annak megvalósítását, hogy a jövőben a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által alapított nonprofit gazdasági társaság végezze a hulladékgazdálkodási 

feladatellátást, amennyiben a részt vevő önkormányzatok számának tükrében ismertté válnak a Vének 
községet terhelő költségek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

8.)Egyéb, döntést igénylő ügyek: 
 

A) Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester: A legutóbbi tanácsülésen elfogadásra került a megállapodás módosítása, a az 
ellátott feladatok közül néhány kikerült, pl. család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a mozgókönyvtári 
feladat is. Ezen túlmenően aktualizálásra került a lakossági létszám is. Eldőlt, hogy a belső ellenőrzést 
továbbra is a kistérségen belül látjuk el, de már települési hozzájárulással, mert a TKT normatívát 2013. 
évtől már nem igényelhet ezzel a feladattal kapcsolatban. Van-e kérdése a képviselőknek ezzel 
kapcsolatban? 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kiss Tamás polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé. 
 

 
6/2013.(I.31.) határozat  

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése által 
2013. január 31-én elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak szerint elfogadja, és 

tudomásul veszi: 

 A módosítás értelmében a gyermekjóléti intézmények megszüntetése, mozgókönyvtári feladat 
megszüntetése átvezetésre kerül a megállapodáson. 

 2013. március 31-el az alábbi munkakörök kerülnek megszűntetésre: közművelődési humán referens, 
vidékfejlesztési referens, pályázati koordinátor, adminisztratív ügyintéző, szociális referens. 

 2013. június 30-al a fennmaradó munkakörök kerülnek megszűntetésre: munkaszervezet- 
vezető, gazdasági vezető, közfoglalkoztatás szervező. 

 A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az önálló jogi személyiségű Szakmai 
Munkaszervezetet 2013. június 30-ai határidővel véglegesen, jogutód nélkül megszünteti. 

 A tagtelepülések lakosságszáma aktualizálásra kerül az 1. sz. mellékletben. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 
 

B) Közös önkormányzati hivatal költségvetésének előzetes megvitatása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a kiküldött anyag a tegnapi nagybajcsi megbeszélés után 
jelentősen megváltozott, ismerteti a változásokat. Jelenleg úgy került kidolgozásra a költségvetési tervezet, 
hogy 2013. október hónapban visszatér a jelenleg szülési szabadságon lévő körjegyző, és egy aljegyző kerül 
foglalkoztatásra. Mivel a nagybajcsi kirendeltség vezetője 2013. április 30-a előtt távozik, mert a nyugdíját 
meg kívánja tartani, muszáj az átmeneti időre megoldást találni. Úgy gondolom, hogy a három községnek 
nincs szüksége aljegyzőre, ezért valamilyen más státuszban, esetleg a jegyző általános helyettesében lehetne 
gondolkodni, előadói besorolással. A költségvetési tervezetbe egy aljegyző került betervezésre, 240 ezer 
forintos havi illetménnyel.  
 
Ladocsi József képviselő: Mi lesz az építészekkel, számukra kell-e végkielégítést fizetni? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy jelenleg nem kell végkielégítést fizetni, mivel a két 
építéshatósági ügyintéző végleges áthelyezéssel átkerült a járási építésügyi hivatalhoz, azonban itt maradt 
egy státusz, mivel az ügyintéző szülési szabadságát tölti. Várhatóan 2014. január-februárban állna ismét 
munkába, akkor kell számítani a végkielégítés fizetésére. Bízunk abban, hogy az elkövetkező 1 éven belül 
el tud helyezkedni.  
A Gyermekjóléti szolgálat esetében is változott az önkormányzati hozzájárulása, 77 ezer forintról 147 ezer 
forintra emelkedett, mivel a szakhatóság nem hagyta jóvá az emelt összegű normatíva igénylésünket, mivel 
az a kétezer fő alatti települések számára nem kötelezően ellátandó feladat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a kiemelt normatívára nem jogosultak az önkormányzatok, csak a lakosonkénti 250 Ft-ra, így a 
fennmaradó 250 ezer forintot fel kellett osztani a községek között, illetve hozzá kell adni a községeknél 
megjelenő 250,- Ft-os támogatást. 
Lehetséges az is, hogy a családsegítést nem látja el az önkormányzat, a hozzáférést viszont ebben az 
esetben is biztosítani kell. Ebben az esetben a jelenlegi dolgozót részmunkaidőben, napi 4 órában kellene 
alkalmazni, ilyen feltételek mellett azonban a jelenlegi családgondozó, várhatóan más képesített aktív korú 
sem vállalná a foglalkoztatást. 
 
Forrás József képviselő: Más települések hogy látják el ezt a feladatot? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Más települések is többnyire társulásban, mások, így pl. Vámosszabadi is, 
egyedül látja el a feladatot. Ez utóbbi elég ritka, és meglehetősen költséges is. 
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Kiss Tamás polgármester: A közös fenntartású iskola költségvetése hogy alakul? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A mai polgármesteri és jegyzői megbeszélésen a vámosszabadi 
alpolgármester továbbította a testületének álláspontját, mely szerint a központi iskolánál felmerült 
étkeztetési és utaztatási költségeket nem kívánják felvállalni. 
A Kisbajcsi polgármester megkeresésére a kormányhivatal is akként foglalt állást szóban, hogy a közös 
feladatok ellátását finanszíroznia kell az önkormányzatoknak. Azonban a költségvetési törvény ezt nem írja 
le egyértelműen, hiszen csak arról rendelkezik, hogy az étkeztetés feladatának ellátása azon önkormányzat 
feladata, amelynek területén az oktatási intézmény működik, ehhez pedig a tulajdonos települési 
önkormányzatoktól hozzájárulást kérhet. 
 
Kiss Tamás polgármester: Számomra érthetetlen, Vámosszabadi miért nem akarja elfogadni az iskola 
tervezetét. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A vámosszabadi képviselő-testület a négyes testületi ülésen minden 
bizonnyal közli majd a döntését. 
 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kiss Tamás polgármester megköszönte a képviselők aktív 
részvételét, és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Kiss Tamás    Tóthné Ács Ildikó 

 polgármester     körjegyző 
 
 
 
 
 


