
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.11.17. napján (szerdán) 16.30 

órakor tartott testületi ülésén. 

 

Helye: Kisbajcs Községháza 

 

Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 

  Bazsó Zsolt 

  Forrás József 

  Ladocsi József 

  Tolnai Károly 

 

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző 

   Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 

 

Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert 5 fő jelen van. Ismerteti a napirendeket a meghívóban foglaltak szerint. 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetérett és az 

alábbi napirendeket tárgyalták. 

 

 

1. Rendeletalkotás helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele során alkalmazott díjak 

megállapításától 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a rendelettervezetet a korábban tárgyaltak alapján 

készítette el. Az igénybevétel díja 50 Ft/m2/nap. Szerepel benne a 30 napos mentesség és ezen felül 

is adható felmentés. Azonban ennek eseteit célszerű lenne meghatározni. Ő egyet javasol, ha valaki 

tartósan beteg és emiatt nem tud intézkedni. Kérdezi, hogy az összes utat felsorolta-e? 

 

Tolnai Károly képviselő javasolja belefoglalni még a hosszú ideig tartó csapadékos időjárást. 

 

Bazsó Zsolt képviselő szerinte elegendő a 30 napon felüli mentességnek a tartós betegség, 30 napig 

nem esik egyfolytában az eső! Az 50 Ft/M2-rel egyetért. 

 

 Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2010.(XI.18.) rendelete 

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele során alkalmazott díjak megállapításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 

2. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi ¾. éves gazdálkodásáról 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 

Burányi Bernadett körjegyző a kiküldött anyagot kiegészíti azzal, hogy tájékoztatja az új 

képviselő-testületi tagokat az iskola mögötti terület adásvételéről. Minderre azért volt szükség, mert 

Nagybajcs nem tudott az iskola fejlesztéséhez hozzájárulni. Ebben benne volt az áthúzódó 

fűtéskorszerűsítés és az akadálymentesítés önrésze is. Kisbajcs, Vámosszabadi és Vének lettek 



kizárólag a terület tulajdonosai. A kisbajcsi rendezési terv szerint gazdasági kereskedelmi és 

szolgáltató terület, amelynek értékesítése később fog megvalósulni. 

 

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

 

66/2010. (XI.17.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának ¾-

ed éves eredményéről a beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja és tudomásul veszi. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kiss Tamás  

 

 

3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző ismerteti az előirányzat módosításokat (rév, családsegítés, 

mozgáskorlátozottak támogatása, működésképtelen támogatás), továbbá a költségvetési főösszeget. 

Elmondja, hogy az önkormányzat működési hitele csökkent 2.753 ezer forintról 1.422 ezer forintra. 

  

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2010.(XI.18.) rendelete 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  

szóló 1/2010.(II.15.) rendeletének  

módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 

 

4. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 

Forrás József Ügyrendi Bizottság Elnöke ismerteti a bizottság javaslatát 2011. évre vonatkozóan. 

A tiszteletdíj 20%-a helyett 30%-ot javasolnak megállapítanni polgármesteri költségátalányként. 

 

Kiss Tamás polgármester bejelenti érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni. 

 

A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette, nevezettet nem zárta ki a döntéshozatalból. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta: 

 

67/2010. (XI.17.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester költségátalányát 2011. január 1. 

napjától 108.750 FtX0,3=32.625 forintban határozza meg. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a polgármester költségátalányának kifizetéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: 2011.01.01-től folyamatos 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

 

 

 



Bazsó Zsolt képviselő arra kell törekedni, hogy a mai napon a négyes testületi ülésen el legyen 

fogadva a az iskola koncepciója, úgy ahogy megtárgyalták: 12.000,- Ft-os étkezési utalvány és a 

székek beszerzése.  

 

Burányi Bernadett körjegyző ismertei hogy a korábban megbeszéltek alapján mi szerepel a 

koncepcióban: Vének hozzájárulás az iskolához nem 3 millió forint, hanem 1,3 millió (19 gyerekkel 

számoltak korábban helytelenül) a rév üzemeltetése megemelkedett 200 ezer forinttal, a faluközpont 

tervkészítésre 250 ezer forint, út karbantartásra 250 ezer forint, a polgármester átalányát az 

ügyrendi bizottság javaslata alapján 20% helyett 30 %-ban, és átlag 2 fő közcélú munkás 

foglalkoztatásának 5 %-ával számoltak. Ezek alapján a kiadás 15.938 ezer Ft, bevétel 17.015 ezer 

Ft. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat nem lesz forráshiányos. 

 

Tolnay Béláné gazdákodási előadó a működési kiadásokat javasolja megemelni. Meg lehet emelni 

a közutak karbantartását 150 ezer forinttal ( így összesen 400 ezer ) segélyek kifizetését 1.700 ezer 

forintra, a vizesblokk karbantartásra 500 ezer forintot. Átlagos tartalék 500-600 ezer forint lesz. 

 

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

 

68/2010. (XI.17.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetési 

koncepcióját előterjesztés szerint elfogadja és tudomásul veszi. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester  

 

 

5. Az önkormányzat 2010-2014 ciklusra szóló gazdasági programja 

Elóadó: Kiss Tamás polgármester 

 

Kiss Tamás polgármester alapvetően a turisztikát kell előtérbe helyezni.  

 

Bazsó Zsolt képviselő beszélni kell a telkek kialakításáról. Ez jelentené még a falu fejlődését, illete 

a lakosság számának növekedését. 

 

Kiss Tamás polgármester a telkek kialakítása fontos valóban. Azonban tudni kell, hogy mi volt az 

előzmény, újra fel kell venni a kapcsolatokat. 

 

Burányi Bernadett körjegyző arról tudja tájékoztani a képviselőket, hogy a legutóbbi tárgyalás 

szerint a Pannonvíz az egyik oldalon kiépítené a vezetéket. Pontos feltételeket azonban nem közölt 

az önkormányzattal. Terve már régóta van az önkormányzatnak azonban vízjogi engedélye nincs. 

Ennek is van költsége.  

 

Forrás József képviselő a tulajdonosokat ismételten meg kell keresni és nyilatkoztatni a közmű 

kiépítésről. Mindenkit tájékoztatni kell, hogy mi mibe fog kerülni.  

 

Bazsó Zsolt képviselő a telkek kialakítása legyen mindegyik oldalon, ne csak az egyik oldal. 

 

Kiss Tamás polgármester kétfajta központot szeretnének kialakítani: az egyik a faluközpont 

(játszótér, templom előtti tér, parkoló kilalakítása, faluház belső részének felújítása), aminek 

tervezése 2011-ben megkezdődhet, lehetőséghez képest a kiviteléz megkezdése. 

A másik a turisztikai központ kialakítása (kerékpár kölcsönzés, csónak kölcsönzés) benne a Jurta 

tábor tetőszerkezetének felújítása (2011-2014). 

 



Forrás József képviselő a járdák kiépítése  három ütemben készüljön el (2011-2013). 

 

Bazsó Zsolt képviselő vendéglátói ipari egység kialkítása is szükséges lenne, a faluházban lát olyan 

lehetőséget, hogy ezt meg lehet oldani. 

Eszközöket is kellen venni: önjáró fűnyírótraktor, 2 db fűkasza, lombszívó, 2 db láncfűész (2011-

2012). Pályázatnál ezeket figyelembe kellene venni  

 

Ladocsi József  képviselő javasolja révhez stég kialakítását. 

 

Burányi Bernadett körjegyző a programot lehet módosítani. 

 

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

 

69/2010. (XI.17.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010-2014 ciklusra szóló 

gazdasági programját elfogadja. 

Határidő: 2014. október 30. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester  

 

 

6. Egyéb döntést igénylő ügyek 

A) 2011. évi belső ellenőrzési terv 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a választható témaköröket kiküldte és tájékoztatta a 

képviselőket arról, hogy milyen ellenőrzések voltak már a két önkormányzatnál. Szerencsés a 

helyzetük, mert mindkét önkormányzatnál végzett ellenőrzésből tudnak okulni. Javasolja 2011. évre 

a vagyon gazdálkodást és a tárgyi eszközök vizsgálatát.  

 

Bazsó Zsolt képviselő örömét fejezte ki a tárgyi eszközök felülvizsgálatára, mivel az majd 

mindenki javát szolgálja, hogyan kell karban tartani az épületeinket, illetve, hogyan lehet azokat 

megóvni.  

 

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

 

70/2010. (XI.17.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évben a belső ellenőrzés által vizsgált 

témakörnek a vagyongazdálkodást és a tárgyi eszköz gazdálkodást fogadja el. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző  

 

 

6.)Egyéb döntést igénylő ügyek 

B) Győri TKT-ban való helyettesítés meghatározása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Forrás József képviselő szerintem az aktuális téma feleősét kellene delegálni, abban az esetben ő 

menjen a polgármester helyett. 

 

Bazsó Zsolt képviselő minden képviselő helyettesíthesse a polgármestert TKT ülésein a 

polgármestert. 

 



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

 

71/2010. (XI.17.) határozata 

A)Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete, amennyiben a Győri TKT Területfejlesztési 

Tanácsként jár el Kisbajcs település polgármesterét hatalmazza fel döntést igénylő ügyben való 

eljárásra. 

 A)Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete, amennyiben a Győri TKT Többcélú 

Kistérségi Társulásként jár el Tolnai Károly alpolgármestert, Bazsó Zsolt képviselőt, Forrás József 

képviselőt, Ladocsi József képviselőt hatalmazza fel döntést igénylő ügyben való eljárásra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 

Burányi Bernadett körjegyző  

 

Mivel más bejelentés nem volt Kiss Tamás polgármester bezárta a nyílvános képviselő-testületi 

ülést. 

 

K.m.f. 

 

 

 Kiss Tamás      Burányi Bernadett 

polgármester             körjegyző 


