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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 2-án 14.00 órai 
kezdettel tartott ülésén 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak:  Jakusné Ságer Anna polgármester 

Forrás József  
Kollár Miklós 
Tolnay Károly képviselők  
 

Igazoltan távol van: Horváth Árpád, Zomboriné Madarász Zsuzsanna képviselők 
 

 
Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző 

    Nérer Miklós KMB rendőr 
    Weisz Orsolya családgondozó 
    Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 

    
Jakusné Ságer Anna polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a 6 tag közül 4 jelen van. Előterjeszti a napirendet, amit a képviselők egyhangúlag 
elfogadtak, és az alábbi napirendet tárgyalták. 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülés óta 5 határozat végrehajtási 
határideje járt le, nevezetesen: 
A képviselő-testület döntött a 2010/2011-es tanévre nyújtandó tanévkezdési támogatásról, a támogatások 
kifizetésre kerültek, egy kérelem elbírálása van folyamatban. A kolozsnémai gyerekek étkeztetésére 50.000 Ft 
került kifizetésre. Écsi Pál kommunális díj alóli mentességéről az érintettet tájékoztattuk KOMSZOL felé 
jeleztük a döntést. A testület elfogadta a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás 
módosítását, továbbá felhatalmazta Kisbajcs Község Önkormányzatát a közbeszerzési eljárás nyertesének 
kiválasztására. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
48/2010.(IX.2.) számú határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 34,35,36,37,38/2010.(VIII.5.) határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 

 
 
 
 
 



 2 

2.) Gyermekjóléti Családgondozó bemutatkozása 
   Előadó: Weisz Orsolya Családgondozó 

 
Weisz Orsolya családgondozó ez év februárjától dolgozik a Győri Többcélú Kistérségi Társulás kebelén 

belül. Véneken 4 családdal kellett foglakoznia a családgondozónak tavaly. 1 család kikerült ebből a körből. 

35 alkalommal történt családlátogatás, 24 alkalommal történt családtámogatás, segítő beszélgetés 4-5 

alkalommal volt. Heti egy alkalommal tart Véneken ügyfélfogadást, bárki felkeresheti. A négy település 

gyermekeinek megszervezésre kerülő szabadidős programokra ebben az évben 75 ezer forint van, ezt kell a 

négy település között igazságosan felosztani. Június hónapban volt egy ingyenes kirándulás a Bakonyban. 

Ezt minden gyermek tudta, mivel az iskolában kihirdetésre került. Elsődlegesen kisbajcsi gyerekek vettek 

ezen részt. Még ezen a héten mozi látogatást fognak szervezni, mivel később kezdődik az iskola. GYESZ 

Uniós pályázatot nyújtott be egészséges életmódra, a pályázat jelenleg elbírálás alatt van.  

 

Burányi Bernadett körjegyző kérdezi, hogy kik azok a családok, akik a látókörbe kerültek?  

 

Weisz Orsolya családgondozó ismerteti azokat a családokat, akiknél járt, elmondja a család problémáit. 

Továbbá kéri a képviselőket, hogy jelezzék, ha olyan problémát ismernek fel családokban, ami kezelésre 

szorul.  

 

Jakusné Ságer Anna polgármester kéri, hogy többet mozogjon a területen, illetve az iskolával szorosabb 

kapcsolat legyen, talán elkerülhető az esetlegesen nagyobb probléma. Kimondottan kéri, hogy egy bizonyos 

család gyermekeire nagyon figyeljen oda. Ezek a gyerekek sajnos ebben az évben nem kapták meg a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, de az anyuka nagyon kérte, hogy ez jó lett volna, mivel ezt csak a 

gyerekekre lehetett költeni.  

 

Burányi Bernadett körjegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény helyett lehet más juttatás is adni, 

pl. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás éves szinten több alkalommal, étkezési térítési díj mérséklése a 

polgármester hatásköre.  

 

Jakusné Ságer Anna polgármester szerintem itt a kisebbik gyermek szenvedély-beteg, mivel cigarettázik 

és iszik. Sajnos az anyuka nem hiszi ezt el, pedig jó lenne, ha elvinnék orvoshoz, az iskolát is kérni lehet, 

hogy ha ezzel kapcsolatosan látnak valamit, akkor azt jelezzék, és esetlegesen a védelembe vételt el kell 

indítani.  

 

Weisz Orsolya családgondozó ha valakihez ki kell menni, akkor azt kérni kell írásban, hogy tudjam azt 

nyilvántartásba venni.  

 

Jakusné Ságer Anna polgármester kéri, hogy a testület fogadja el a GYESZ családgondozó beszámolóját.  

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

49/2010.(IX.2.) számú határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Weisz Orsolya családgondozó rendkívüli beszámolóját 

elfogadja és tudomásul veszi.  
Határidő:  Azonnal 

Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 
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3.) Beszámoló KMB rendőr munkájáról 

Előadó: Nérer Miklós KMB rendőr 

 

Nérer Miklós KMB rendőr elmondja, hogy a tavalyi évben 5 olyan bűncselekmény volt, amely tudomására 

jutott, idén egy bűncselekmény volt. Jellemző erre a községre a szabálysértések, főleg a közlekedési 

szabálysértések pl. rendszámnélküli kocsik, gyorshajtás stb. Üdülő területen a betörések száma az elmúlt 

években nem éri el a 10 esetet.  

 

Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy az elmúlt 3 héten kétszer tűnt el a vasmacska. 

Szeretné, ha ennek utána járna, lehet, hogy a vízbe meg is találják. Van a faluban egy italos ember, aki 

nagyon veszélyezteti a közlekedést, mivel rendszeresen biciklivel közlekedik. Félő, hogy ez lesz a veszte és, 

ha bajba kerül nem segít rajta senki sem. 

 

Nérer Miklós KMB rendőr közlekedési szabálysértést végig futtathatják, ha nem tudja kifizetni, akkor 

közmunkára lehet ítélni.  

 

Forrás József képviselő szeretné, ha falugyűlésen beszámolna a KMB rendőr a végzett tevékenységéről.  

 

Jakusné Ságer Anna polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők fogadják el a 

beszámolót. 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

50/2010.(IX.2.) számú határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nérer Miklós KMB Rendőr beszámolóját 2009. évi 

munkájáról tudomásul veszi és elfogadja.  
Határidő: Azonnal 

Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 
 

 

4.) Beszámoló az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának eredményeiről 

Előadó: Jakusné Ságer Anna polgármester 

 

Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták kéri, 

hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

Kiegészíti az előterjesztett anyagot azzal, hogy a gázpalackok értékesítésénél a bevétel kevesebb, mint a 

kiadás. Ez egyeztetésre került a délelőtt folyamán, ez azért kevesebb, mert ha több pénz van az 

értékesítésből, akkor azt előlegként leadja, az előleget még 2009. ében fizette be.  

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy ugyanennél a szakfeladatnál a kiadás teljesülése 7 %.  

 

Jakusné Ságer Anna polgármester a helyi idegenforgalmi adóval kapcsolatosan miért nincsen bevétel, az 

érintettek megkapták az értesítést?  

 

Burányi Bernadett körjegyző igen megkapták az érintettek, de nem jelentkeztek be az önkormányzathoz, 

mint adóalanyok. Ismételten fel kell szólítani őket.  
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Jakusné Ságer Anna polgármester az utak karbantartásánál az került bele a költségvetési beszámolóba, 

hogy itt nem kerül elszámolásra semmi. Azonban szeretné, ha az életveszélyes kátyúk be lennének húzva. 

Így kéri, hogy keressék meg ez ügyben Tóth urat árajánlat kérés céljából. A könyvtári pénzek elköltésére is 

még sor fog kerülni, mivel erről a pénzről el kell számolni. Így a közösségi ház ajtaját ki kell cserélni, illetve a 

hátsó bejárati ajtó zárát ki is kell cserélni, mivel ez egy speciális zár. Ezen túlmenően a nagyterembe meg kell 

oldani a polcok rendbetételét.   

 

Forrás József képviselő a Jurta tábor tetőszerkezetére pályáztunk, miért utasították el?  

 

Burányi Bernadett körjegyző amint a szöveges beszámolóból ez kiderül, a határozat szerint azért, mert az 

önkormányzat nem rendelkezett üzemeltetői joggal. A turizmusban ez le lett egyeztetve, így az üzemletetői 

joggal itt nem lett volna gond, azonban a Ledaer munkatárs javaslatára a falumegújításra adtuk be, mert itt 

jóval kevesebb volta az önerő, a turizmusban 40% lett volna, amit nem tudott az önkormányzat felvállalni.    

 

Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy a Jurta tető szerkezetének felújításával kapcsolatosan 

lépni kell. Jelenleg most be nem ázik az épület, azonban a tél beállta előtt szükségszerű a javítása.  

 

Forrás József képviselő ez valóban így van, a nagy eső esetében sajnos a tető beázik.  A révésznél a téli 

leállást úgy kellene megoldani, hogy a révház környékét rendbe kell tenni, illetve az oda vezető utat kátyúzni 

kellene.  

 

Tolnay Károly képviselő kérdezi, hogy mit takar az önkormányzati jogalkotás szakfeladat.  

 

Burányi Bernadett körjegyző: Ez új szakfeladat ettől az évtől, és a polgármester, valamint a testület 

kiadásait illetve bevételeit takarja.  

 

Jakusné Ságer Anna polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák meg 

döntésüket. 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2010.(IX.2.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának 2010. évi első féléves 

teljesüléséről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja az előterjesztés szerint. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 
 

 

5.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Ismerteti 

a módosításra kerülő előirányzatokat.  

Elmondja továbbá, hogy a kiadott anyaghoz képest változik az összeg, mivel a Jurta tábor felújításával 

kapcsolatos pályázatukat elutasították, ezért a betervezett összeg okafogyottá vált, így a betervezett kiadással 
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és bevétellel csökkenteni kellene a 2010. évi költségvetést. A kiadott anyaghoz képest ezzel csökkenik a 

bevétel, illetve a kiadás.  

 

Forrás József képviselő kérdezi, hogy ez a csökkentés nem befolyásolja az esetleges pályázatokat?  

 

Burányi Bernadett körjegyző nem, mivel ez nem működési kiadás, illetve, ha a felújítással kapcsolatosan 

lesz új pályázat, akkor majd dönt a testület újból róla, mivel új árajánlatokat kell kérni. Kéri, hogy a 

képviselők hozzák meg döntésüket. 

 

Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IX.3.) rendelete 

Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények  

1/2010.(II.15.) rendeletének módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 

6.) Egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet elfogadása 
   Előadó: Burányi Bernadett körjegyző  
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták. 

Ennek alapján kikerült a rendeletből a rendszeres gyermekvédelmi támogatás. Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásnál esetlegesen magasabb összeg is megállapítható, ha vis maior eset fordul elő a családban.  

Jakusné Ságer Anna javasolja a 3. pontnál 10 ezer forintot, a 4. pontnál pedig 10-15 ezer forintig 

meghatározni. Beiskoláztatási támogatás a felsőfokú tanulmányoknál csak a nappali tanulókra vonatkozzon.  

 

Jakusné Ságer Anna polgármester javasolja, hogy a vagyonnyilatkozatot vegyék ki a beiskolázási 

támogatás iránti kérelemből.  

 

Burányi Bernadett körjegyző: A napközbeni ellátásnál szerepel még a személyi térítési díj mérséklése is, de 

ez szerepelt az előző rendeletben is. A rendelet mellékleteit saját maga állította össze, de ezt kell minden 

egyes segély esetében kitölteni, vagyonnyilatkozat kikerülhet a mellékletek közül.  

Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

 

Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IX.3.) rendelete 

Egyes gyermekvédelmi ellátásokról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 

7.) Kommunális adó rendelet módosítása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a régi rendelethez képest, csak annyi változás keletkezett 

benne, hogy akik Vénekre állandó lakosként bejelentkezik az üdülő övezetbe, akkor ő mentesül a 

kommunális adó megfizetése alól.  Az előző testületi ülésen elhangzott javaslat alapján került a rendelet 
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kidolgozásra. 2010. II. félévére már nem kell fizetnie az itt lakónak. Kéri, hogy a képviselők hozzák meg 

döntésüket. 

 

Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2010.(IX.3.) rendelete 

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1996.(V.29.) rendelet módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 

 8.)Egyéb döntést igénylő ügyek 

A) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy már a korábbi években is csatlakozott az önkormányzat a 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A pályázatban nincs változás. A rászoruló főiskolai, egyetemi 
hallgatók A és B típusra adhatják be pályázatukat. Az önkormányzat a megyei önkormányzattal együtt ítélhet 
meg támogatást a pályázóknak, illetve az intézmény is támogathatja a fiatalt. Az ülésen a képviselő-
testületnek dönteni kellene arról, hogy csatlakozni kívánnak-e? Kéri, hogy a képviselők hozzák meg 
döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2010.(IX.2.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Pályázat 2010/2011-es fordulójához csatlakozik.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
csatlakozásról szóló nyilatkozatot aláírja és azt az illetékes szerv felé megküldje.  

Továbbá felkéri a körjegyzőt, a pályázat helyi lebonyolítására. 
Határidő: 2010. szeptember 30., folyamatos 
Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester,  

    Burányi Bernadett körjegyző 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy egyéb döntést igénylő ügyről nem tud. Mivel mást 
tárgy, bejelentés nem volt a polgármester bezárta képviselő-testület nyilvános ülését. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 
Burányi Bernadett                                         Jakusné Ságer Anna  

                            körjegyző                                          polgármester 

   


