
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.12. 22. napján (szerdán) 11.00 

órakor tartott testületi ülésén. 

 

Helye: Kisbajcs Községháza 

 

Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 

  Bazsó Zsolt 

  Forrás József 

  Ladocsi József képviselők 

 

Igazoltan távol: Tolnai Károly képviselő 

 

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 főből 4 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.) Beszámoló két ülés között történtekről 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 

Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a  főapátsági látogatáson részt vettek. A Főapát Úr a 

turisztikai központot támogatja közös pályázattal. Leaderesekkel felvették a kapcsolatot, 

márciusban lesz plyázat. Addig az elképzeléseket kell kidolgozni. Tervezőkkel felvette a 

kapcsolatot. Február végéig vázlatal rendelkeznek. Csongrádi Zoltánnal telkek kialakítással 

kapcsolatban beszélt. Egy részét finanszíroznák elő a beruházásnak. Ez kulcsdolog lehet a falu 

életáben.  

 

Bazsó Zsolt  képviselő kérdezi, hogy az  UMVP III. Tengely második kör- turisztikai pályázat 

miért lett elutasítva. 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az önkormányzat szeretet volna miniél kisebb 

önrészű pályázatra beadni elképzeléseit, ezért nem a megfelelő pályázati típust tanácsolták neki. A 

fő ok az volt, hogy nem megfelelő ehlyre lett beadva a pályázat.  

 

A képviselő-testület a beszámolót határozathozatal nélkül elfogadta. 

 

2.) Települési szilárd hulladék kezelésével kapcsoltos közszolgáltatásról szóló rendelet 

módosítása 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 

Burányi Bernadett körjegyző ismerteti a díjakat a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

által megküldött tájékoztatás alapján. Javasolaj ezeket a díjakat szerepeltetni a rendeletben, mivel 

amikor a megíhvó készült még hivatalos javaslat nem állt rendelkezésre, csak az öttevényi 



polgármester levele. Ezen túlmenően 2011. első félévében nem kell még a hiteltörlesztést fizetni, az 

első félévben újratárgyalják a kérdést és azt követően kell döntést hoznia az önkormányzatnak. 

Jelenleg azt szeretnék, ha az önkormányzatok felvállalnák a hitel törletését. El kell mondani, hogy 

minderre azért került sor, mert az állami támogatást a társulás nem kapta meg. Ezt a kieső összeget 

hitelfelvételből tudta csak pótolni a társulás. 

 

Ladocsi József képviselő kérdezi, hogy a  9. § (3) bekezdése és az előtte lévő rendelkezés között 

eltérés van, mi a különbség oka? 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy másfajat típúsú hulladékról van szó. 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a 70 év feletti egyedülállók ez idáig 50%-os díj 

kedvezményt kaptak, amit kérelmezni kellett. Egyéb feltételehz kötve nem volt. Most is állapíthat 

meg a testület kedvezményt. Ez esetben az önkormányzatnak kell biztosítania  hozzá a forrást  és 

azt is figyelembe kell venni, hogy az idei évtől a szemétdíj jelentősen megemelkedik. Kérdezi, hogy 

legyen-e kedvezmény a rendeletben, milyen formában? 

 

Bazsó Zsolt képviselő kérdezi, hogy hány fő az érintett és kik azok. 

 

Tolnay Béláné gazálkodási előadó ismerteti az érintetteket. 

 

Forrás József képviselő elmondja, hogy az üdlőterület szemétszállítása  nem megoldott. 

 

Kiss Tamás polgármester javasolja, hogy ugyanaz a kör kapja meg a kedvezményt, mint idáig. 

 

Bazsó Zsolt  képviselő javasolja jövedelmhez kötni, akinek 40 ezer Ft jövedelme van azt 

támogassuk. Ha nem kell támogatni, ne támogassuk.Csak támogatásból fog állni a költségvetés. A 

lakók nem tesznek érte semmit. 

 

Burányi Beradett körjegyző elmondja, hogy a nyugdíjminimum 150 v. 200 százalékának 

meghatározása javasolt ilyen esetekben. 

 

Kiss Tamás polgármester javasolja a 200 százalékot. 

 

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

 

Vének Önkormányzatának Képviselő-testülete  

11/2010. (XII.23.)  rendelete 

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 

 (A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 

3.) Közműves víz és kommunális szennyvíz díjról, a csapadékvíz eleveztés díjának 

meghatározásáról szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a Pannon-Víz Közgyűlés elfogadta a 2011. évi 

díjakat, amit elfogadás céljából az önkormányzatnak is megküldött. Ismerteti a 2010. évi díjakat is. 

 

Bazsó Zsolt képviselő elmondja, hogy  4%-os az emelkedés. 

 

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



 

Vének Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelete 

a közműves víz- és kommunális  

szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról  

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 

 

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előadó: Kiss Tamás polgármeste, Burányi Bernadett körjegyző 

 

 

A.) 61/2010.(XI.15.) határozat módosítása  

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a közalapítvány nyilvántartásba vétele céljából 

megkereste az érintetteket, hogy nyilatkozzanak a tisztséget elvállalják-e. Ennek 

eredményeképpen Galambos Lajosné nem vállalta az ellenőrző bizottságban való 

közreműködést, új tagot kell választani helyette. 

 

Forrás József képviselő elmondja, hogy az alapítvány Csákvári Ferencnét javasolja. 

 

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

 

82/2010.(XII.22.) 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 61/2010.(XI.15.) határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

A képviselő-testület a Vének Községért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának Elnökévé Ladocsi 

Józsefné Vének, Petőfi u. 8. szám alatti lakost Tagjaivá Csákvári Ferencné Vének, Petőfi u. 38. 

szám alatti lakost és Forrás József Vének, Petőfi u. 20. szám alatti lakost választja meg. 

A határozat egyéb rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak. 

Határidő: 2011. január 15. 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Napirendek után a képviselő-testület tájékoztatást kapott az önkormányzat jelenlegi anyagi 

helyzetéről: 

 

Tolnayné Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy ha a tervezettek szerint történtek volna a 

dolgok a révnél még 100 ezer forintot kellett volna felhasználni, viszont az aláírt szerződés szerint 

2010. július 12. és 2011. június 30. számla nem kerülhet elszámolásra. Ez 481 ezer forintot jelent. 

Kötelezettségvállalást is elfogadnak elszámolásként. 300 ezer forintot költöttek el abban az 

időszakban, amit nem lehet elszámolni. Ezt sajnos az önkormányzatnak fedeznie kell saját 

forrásból.  

 

Kiss Tamás polgármester kiadványok elszámolhatók-e? Mekkora része lehet? 

 

Tolnayné Béláné gazdálkodási előadó szerint igen, de ne legyen az egész erre. 

 

Bazsó Zsolt képviselő javasolja, hogy azzal az urral, aki a felujjítással foglalkozik, beszélni 

kellene. 

 

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja továbbá, hogy az intézményi fenntartásokkal 

kapcsolatban Véneknek elmaradása van.  Ez adódik abból, hogy a polgármester végkielégítése nem 



szerepelt benn a költségvetésben, az új polgármester 2 havi tiszteletdíja, költségátalánya sem. 

Továbbá a nagybajcsi fejlesztési hozzájárulás átvállalása kiamaradt a költségvetésből, a rév elnem 

számolható költsége 300 ezer forint, továbbá a bevétek nem úgy realizálódtak, ahogy tervezték.A 

folyószámlahitelt igénybe lehetne venni, de jó lenne, ha év végén nem lenne az önkormányzatnak 

semmilyen hitele.  

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az önkormányzat két és fél millió forint működési 

hiánnyal kezdte az évet. Ezt le tudta tornázni a legutóbbi rendeletmódosítás szerint 1,4 millióra. 

 

Bazsó Zsolt képviselő ez a másfél millió forint jó volna a pályázatokhoz. 

 

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy ezt oda nem lehet felhasználni. Építési telek 

kellene.  

 

 Kiss Tamás polgármester  csak azt hiányolja, hogy a háromnegyedévnél nem jelezték az  1 millió 

forintos tartozást.  Ez után teljes körű tájékoztatást kér. 

 

 

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

ülést. 

K.m.f. 

 

 

Kiss Tamás      Burányi Bernadett 

polgármester      körjegyző 


