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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV    
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én (hétfőn) 19,00 órakor 
tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:   Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József 
  Ladocsi József  

Nagy Lóránt képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző  

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó-jegyzőkönyvvezető 
 
     

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

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a testületet lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 
elfogadásra került az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve, melyet megküldtünk 
a Kormányhivatal részére; elfogadásra került az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve, közzétételre 
került a honlapon is; a képviselő-testület tudomásul vette a jegyzőkönyvek felterjesztése ügyében tett 
törvényességi felhívást, a jegyző az előírt határidőn belül eleget tett a felhívásban előírt kötelezettségének; a 
képviselő-testület jóváhagyta a május 1-jei halászléfőző verseny programját, ez alapján a meghívó 
megküldésre került az MVH és a LEADER Egyesület felé.  
Kéri, hogy a beszámolót 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: 
 

54/2013.(IV.29.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 35,36,37,38/2013.(III.26.) határozatai végrehajtásáról 

szóló beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 

2.) Az önkormányzat 2012.évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester ismerteti a módosított bevételi és kiadási főösszegeket. Megkérdi, hogy az 
írásos előterjesztéshez van-e valakinek kérdése? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző ismerteti az előirányzat-módosítások okait.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
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Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet 
alkotta: 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  

2/ 2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 
 

3.) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 
 Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 

Kiss Tamás polgármester: A kiadott anyaggal kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása, megjegyzése? 
A 3.917ezer forintos pénzmaradvány egyértelműen a takarékoskodásnak is köszönhető, de itt jelenik meg a 
fel nem használt és visszautalt 30.480 forintos szociális tűzifa támogatás, és a 400ezer forintos ÖNHIKI 
támogatás is. Ugyanakkor az önkormányzat már érzi a finanszírozási rendszer átalakulását, az Szja 
elvonást, a gépjárműadó maghatározott részét minden hónapban tovább kell utalni a központi 
költségvetésbe, és a hivatalra kapott állami normatívát is teljes egészében a közös hivatal fenntartására 
fordítjuk, utaljuk a székhely önkormányzatnak. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Úgy gondolom, hogy ezzel az óvatos gazdálkodással az 
önkormányzat tartani tudja az idei költségvetési célkitűzéseit. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Tehát ha jól értelmezem, gyakorlatilag azért spóroltunk 2011 januárjától, hogy ezt 
feléljük. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel miért csökkent 
az előző évhez viszonyítva?  
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy az utolsó bérleti díj befizetés áthúzódott 2013. 
január hónapra. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az adóhátralékok hogyan alakultak? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy a talajterhelési díj hátralékosok közül nemrégiben 1 
fő jelentkezett, részletfizetési kérelemmel kívánja rendezni a hátraléka egy részét. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A talajterhelésből adódó hátralékokat sürgősen be kell hajtani, mivel a 
követelések egyre nagyobbak lesznek. Sajnos a szolgáltató is minden alkalommal más listát küld a 
díjfizetésre kötelezettekről, és nem lehet nyomon követni a dolgokat. Ezzel az adónemmel semmit nem 
teszünk, csak görgetjük magunk előtt a hátralékokat, ezzel valamit sürgősen kezdeni kell, csak az 
önkormányzat vagyonát terheli. Két éve mást sem látunk, csak azt, hogy takarékoskodunk, ez a követelés 
pedig csak évről-évre nő. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Az önkormányzatnak lehetősége van behajthatatlannak minősíteni 
a követelést, és kivenni a mérlegből. Viszont továbbra is nyilván kell tartani őket, és ah, lehetőség nyílik rá, 
rendezni az adósságot. A mérlegben így már nem jelenne meg, nem mutatná azt, hogy az önkormányzat 
adóbevételeinek nagy része kintlévőség. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az adós kolléganővel kell egyeztetni, hogy kik azok a személyek, akiktől nem is 
tudjuk behajtani a követeléseket. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy első körben a munkabérből történő letiltás jöhet 
szóba, majd az inkasszó, ha ez eredménytelen, utána lehet esetleg a követelést az ingatlanra bejegyeztetni 
teherként, jelzálogjogként. A hátralékosokkal ezt mindenképpen meg kell beszélni, egyeztetni kell. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szeretnénk kérni egy április 30.-i zárást a hátralékosokról, minden adónemről. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet 
alkotta: 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 
 
 

4.) Vének Község Önkormányzatának 2014. évi koncepciója 
             Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy bár az írásos anyag kiküldésre került, 
az Államháztartásról szóló törvény módosítása pénteken hatályba lépett, a módosító rendelkezés szerint a 
polgármesternek a koncepciót 2013. október 31. napjáig kell benyújtani a testületnek, ezért javasolja a 
kérdést ősszel ismét napirendre tűzni, és megvitatni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény módosítására, az önkormányzat 2014. évi koncepcióját a későbbiekben kívánja ismét napirendre 
tűzni, és megvitatni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi 
koncepcióját 2013. október 31-ig terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: azonnal, koncepció benyújtására: 2013. október 31. 
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: 
 

55/2013.(IV.29.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény módosítására, az önkormányzat 2014. évi koncepcióját a későbbiekben kívánja ismét napirendre 

tűzni, és megvitatni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi 
koncepcióját 2013. október 31-ig terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: azonnal, koncepció benyújtására: 2013. október 31. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

5.) Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata 
             Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: A társulási megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatban 
megküldésre került az írásos anyag és a határozati javaslat. A hármas együttes ülésen már tárgyalták a 
testületek a megszüntetéssel kapcsolatos kérdéseket, ott az az álláspont hangzott el, hogy június 30. – ig 
történjen meg az elszámolás. Azt kellene továbbá meghatároznia a testületnek, hogy a társulás vagyonából 
milyen eszközre tartana igényt. Amikor a későbbiekben a vagyon megosztásról egyeztetésre kerül sor a 
polgármesterek és jegyzők között, akkor ezt az igényt figyelembe lehet venni.  
 
Kiss Tamás polgármester: Szerintem nem kérünk a tárgyi eszközökből semmit, mivel nem tudjuk 
használni egyiket sem, speciális eszközök. 
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Ladocsi József képviselő: Javaslom, hogy az értékesítést követően a befolyt összeg arányos részére 
tartsunk igényt. 
 
Forrás József képviselő: Szerintem az önkormányzatnak az eszközökből nincs szüksége semmire, az 
értékesítésből származó bevételt pedig majd lakossági arányban kellene visszaosztani. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a társulást érintő hatáskör 2013. 
január 1. napjától, jogszabályokban előírt változásaira tekintettel kezdeményezi a Felpéc, Kisbajcs, 
Nagybajcs, Vének és Nyúl Községek Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulását megszüntetését. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről a társult képviselő-
testületeket értesítsék, továbbá a végelszámolást a társult önkormányzatok polgármestereivel és jegyzőivel 
egyeztessék, és a végelszámolást legkésőbb 2013. június 30-ig a képviselő-testület elé terjesszék. 
Határidő: azonnal, vagyonelszámolásra: 2013. június 30. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

56/2013.(IV.29.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a társulást érintő hatáskör 2013. 

január 1. napjától, jogszabályokban előírt változásaira tekintettel kezdeményezi a Felpéc, Kisbajcs, 
Nagybajcs, Vének és Nyúl Községek Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulását megszüntetését. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről a társult képviselő-
testületeket értesítsék, továbbá a végelszámolást a társult önkormányzatok polgármestereivel és jegyzőivel 

egyeztessék, és a végelszámolást legkésőbb 2013. június 30-ig a képviselő-testület elé terjesszék. 
Határidő: azonnal, vagyonelszámolásra: 2013. június 30. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 

 
6.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 

 
 

A) A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy a rendeletek tervezete kiküldésre került. Az első, 
módosító tervezet a hatályos rendelet díjmegállapító rendelkezéseit helyezi hatályon kívül, mivel a díj 
megállapítására 2013. január 1-jétől az önkormányzat nem jogosult. A második tervezetben teljesen új 
rendeletről van szó, ebben már a fogalomhasználat az új hulladéktörvény szerinti megnevezéseknek felel 
meg, és tartalmazza az üdülők és lakatlan ingatlanok díjfizetési mérséklését is, a törvényben meghatározott 
keretek között. Ezt a tervezetet véleményeztettem a közszolgáltató jogi képviselőjével és a kormányhivatali 
törvényességi referensünkkel is. Lényeges változás a hulladékszállítási közszolgáltatásban január 1-jétől, 
hogy az új hulladékról szóló törvény szerint valamennyi ingatlan tulajdonosa, ideértve a lakatlan és 
üdülőtulajdonosokat is, közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e a 
szolgáltatást, vagy nem. Véleményem szerint, ha elfogadja a testület ezt a rendeletet, ezt még többször kell 
majd módosítani, mivel jogszabály módosítások várhatóak, több kérdés nem tisztázott az új rendszerben, 
így pl. jelenleg azt is fizetési kötelezettség terheli, akinek beépítetlen ingatlantulajdona van, tehát üres 
telekre is ki kellene vetni a rendelkezésre állási díjat. Mivel több üdülőtulajdonos is emelt már kifogást az 
ügyben, ezért került kidolgozásra ez a tervezet. Ha ezt a rendeletet elfogadja a testület, akkor csak a 
rendelkezésre állási díj 50 %-át kell fizetniük azoknak a tulajdonosoknak, akik nem, vagy csak időlegesen 
lakják az ingatlanukat. Ugyanakkor a napokban a Győr-Szol felhívást tett közzé, amelyben javasolják, hogy 
a helyzet tisztázása érdekében a tulajdonosok egyedi méltányossági kérelmet nyújtsanak be a 
szolgáltatónak. Ebben az esetben viszont nem világos, hogy szükséges-e a díjmérséklésről szóló 
rendelkezés elfogadása. 
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Bazsó Zsolt képviselő: Szerintem is igazságtalan az, hogy olyan tulajdonosok is fizessenek, akik nem 
veszik igénybe a szolgáltatást. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: A szolgáltatóval egyeztetve arra jutottunk, hogy az Ibolya utcában, 
ahova nem tud eljutni a kukásautó, zsákos gyűjtést is lehet biztosítani. A befizetett rendelkezésre állási díj 
értékében kaphatnának zsákot, és abban tudják gyűjteni a szemetet. Az ezen felüli zsákigényért pedig 
fizetniük kellene. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Amennyiben ez elfogadásra kerül, akkor erről tájékoztatni kell a zártkerteseket. 
 
Forrás József képviselő: Szerintem is jó megoldás lenne ez, azonban azt is figyelembe kell vennünk, hogy 
ha valaki hétvégén kiteszi a szemetes zsákot az utca elejére, az csütörtökre biztos, hogy széthordásra kerül. 
Pl. kitépik a kutyák, esetleg gyerekek, vagy jön az ár, és az viszi el. 
 
Kiss Tamás polgármester javasolja, mivel ennyi a tisztázatlan kérdés, egyenlőre a kötelezően előírt 
módosításokat fogadják csak, el, az új rendeletre pedig térjenek vissza akkor, amikor a jogszabályi 
rendelkezések összhangba kerülnek egymással. 
 
Kiss Tamás polgármester az előterjesztés szerinti 1. rendelet-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé 
elfogadásra. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  
11/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (A rendelet külön íven kerül kiadásra) 
 
 
 

B) Halászléfőző verseny megrendezése 
 

Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a XXIII. Halászléfőző verseny bekerülési költsége 
előreláthatólag bruttó 300-350 ezer forint lesz. A meghívó egy hónapja elkészült, mely tartalmazza a 
részletes programot. A halat a szokásos módon és helyen fogják megrendelni, várható költsége 180-200 
ezer forint, emellett egy sátor beszerzésre is szükség van. Javasolja, hogy az idei évre a nevezési díj összege 
változatlanul 4.000 Ft,-ban kerüljön megállapításra.  
 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 1-jén XXIII. alkalommal 
megrendezésre kerülő Halászléfőző verseny programjainak lebonyolítására legfeljebb 350.000,- Ft-ot kíván 
fordítani. A kiadások nem léphetik túl a meghatározott keretet. A verseny nevezési díja 4.000,- Ft 
nevezőként. 
Határidő: 2013. május 1. 
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: 
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57/2013.(IV.29.) határozat 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 1-jén XXIII. alkalommal 

megrendezésre kerülő Halászléfőző verseny programjainak lebonyolítására legfeljebb 350.000,- Ft-ot kíván 
fordítani. A kiadások nem léphetik túl a meghatározott keretet. 

A verseny nevezési díja 4.000,- Ft nevezőként. 
Határidő: 2013. május 1. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

 
C) Egyebek 

 
Bazsó Zsolt képviselő: Az egyik közmunkással problémák merültek fel, sajnos mivel nem javult a 
helyzet, nem vette fel a munkát, ezért meg kell szüntetni a munkaszerződését.  
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Megkérem a kolléganőt, hogy a készítse el a megszüntető 
okiratokat, azonban felhívom a figyelmet arra, hogy a közfoglalkoztatott, mivel az együttműködési 
kötelezettségét megszegte, a következő 2 évben ellátásra nem lesz jogosult, és nem lesz kiközvetíthető 
közfoglalkoztatásra sem.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: Megkérem a hivatal dolgozóit, nézzenek utána, hogy május 1-jén eseti 
megbízással alkalmazható-e révész. 
 
 
 
 
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    helyettes jegyző 


