
JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 15-én 17,00 órai 
kezdettel tartott közmeghallgatásán. 
 
Helye: Vének, Faluház  
 
Jelen vannak:   Kiss Tamás polgármester 

Bazsó Zsolt 
Forrás József 
Ladocsi József 
Tolnai Károly 

 
Jelen van továbbá:   Burányi Bernadett körjegyző 
    Tolnay Béláné gazdálkodási előadó  

28 fő érdeklődő 
     
Kis Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 tag közül 5 jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak 
szerint, melyet a képviselők egyhangúlag elfogadtak, és az alábbi napirendet tárgyalják. 
 

 

1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Kiss Tamás polgármester  

 

 
Kiss Tamás polgármester köszönti a jalenlévőket. Bemutatja a képviselő-testület elképzelését a 2011. 
évi koncepciót illetően. A polgármesteri programban már jelezte, hogy a község kötségvetését 
egyensúlyba akarják hozzni. A koncepció megvitássa most van folymatban. A kiadás a következő évben 
várhatóna 17 millió fornt lesz. A legjelentősebb hozzájárulást az iskola hozzájárulás jelenti a község 
életében. Sajnos jelentős különbség van az idei évhez viszonyítva. Ezt meg kell vizsgálni, mivel ekkora 
mértékű hozzájárulás megfizetése nehézséget fog okozni az önkormányzatnak. A község csak azt 
szeretné fizetni, ami tanuló létszám alapján kötelezően meg kell, hogy fizessen. A  következő éve a 
számokat teljes egészében még nem ismertek, a bevételek is nagyon behatároltak. Az önormányzat 
elsődleges feladata az alapintézmények és alapfeladatok ellátása. Iskola, óvoda, körjegyzőség 
működtetése, védőnői szolgálat fenntartása. Ide tartozik még az utak fenntartása és karbantartása, a 
képviselő testület szeretne árajaánlatot kérni az utak felújtására, és a lehetőségekhez mérten ebben a 
ciklusban megvalósítani a felujítást. A közhasznú munkások foglalkoztatása, a következő évben meg fog 
szünni. Ezért el kell gondolkodni az állandó munkás foglalkoztatásáról. 
  
Burányi Bernadett körjegyző  elmondja, hogy ebben változás van. A következő évben előre láthatóan 
pályázati rendszert alakítanak ki, melyre esetlegesen támogatást is kaphat az önkormányzat. 
  
Kiss Tamás polgármester A zöld területek fenntartásra azonban jó lenne ezeket a munkásokat 
megtartani. Ezen túlmenően a fejelsztési hitel fizetése, a feladata az önkormányzatnak. Válalták a 
programban, hogy ezt minél előbb visszafizeti a testület. A rév üzemeltetése is egy nagy kérdés az 
önkormányzat életében, azonban, ha a turisztikával szeretnék a falu életét fellendíteni, akkor az 
üzemeltetés sarkallatos kérdés lenne. Igazából itt nem csak a rév üzemeltetés, mint átkelőhely, hanem, 
mint sétahajózás lenne a jelentősége. Könyvtári szolgáltatás is jelentős feladat a község életében. Már a 
múlt héten is volt valamilyen kis foglalkoztatás, és ezt szertnék tovább folytatni. Szeretnék az 



alapítvánnyal és az egyházzal valamint a faluval különböző rendezvényeket csinálni, azonban 
mindehhez várjuk az ötleteket. A tapasztalat szerint a május elsejei program már nem úgy vonzza a 
külső embereket, mint régebben. Ezért ezt is szeretnék megújítani. TKT-tól felkrést kapott, hogy az 
idegenforgalmi bizottságban tagként vegyen részt. Ezzel talán előre lehet mozdítani a település életét. 
Szeretné, ha mindenki feltenné a kérdését, tegyen javaslatot a következő évre vonantkozólag. Aktivizálni 
kell magát a lakosságnak, mind ötletekkel, mind munkával. Szeretné, ha vissza térne a pezsgő élet a 
faluba. Mindenki számára ez fontos kérdés. 
 
Nagy Zoltán véneki lakos a faluprogramot jónak tartja, de a szunyogírtásról nem hallottam. Másik a 
járdák és árkok rendbetétele. Ezt szerinte meg tudná oldani a falu közössége társadalmi munkával.  
 
Kiss Tamás polgármester a szunyog kérdés már nagyon sokszor elhangzott, de ezt a falu nem tudja 
önmaga megoldani maga. Felvetődött az a lehetőség is hogy szedjünk pénzt a lakosságtól, illetve a 
zártkertetesektől a szunyoggyérítésre, azonban ez még nem jelent megoldást. Mindenkit érdekelt, mivel 
mindehol a turizmusra szeretnének építeni, azonban összefogást kell megvalósítani, egységes fellépeést 
legalább 4 polgármester esetében. A Győri TKT-tól esetlegesen összefogást lehet kérni a gyérítés 
megoldására segítséget. Járdaák kérdése, én nem hiszi, hogy egy kis kavicsolással meg lehet oldani. Erre 
árajánlatot kell kérni. 
 
Bazsó Zsolt képviselő megkért néhány kivitelezőt, hogy nézzék meg a járdákat, mindenki fog ajánlatot 
adni, és ehhez megpróbálnak pályázati pénzt szerezni. Azonban ha erre nem lesz mód, akkor 
falugyűlést kellen összehívni, és esetlegesen akkor lehetne erről beszélni. 
 
Forrás József  képviselő azt hiszi, ha mindenki a háza előtt rendben tartaná a járdát akkor, még egy két 
évig fennt lehet tartani ezt az állapotot. Mivel nem hiszi, hogy erre lenne pénz az önkormányzatnak. 
Felosztották a munkát magunk között, mindenkinek meg van a maga feladata. 6 hete állt fel az új 
testület. Szeretné megtudni, hogy a község lakosságának van e arra igénye, hogy üzemeltessék a 
gáztelepet. Az önkormányzatnak hasznot nem hozott. 
  
Molnárné Horváth Adrienne véneki lakos ha valóban nincs haszon, illetve sokba kerül a feladat, 
illetve a tanfolyam, akkor nem kell fenntartani. 
 
Kollár Miklósné véneki lakos akkor már se kocsma, se gázcseretelep. 
 
Bazsó Zsolt képviselő a falu lakosságát meg fogják kérdezni és ha abból az derül ki, hogy kell a 
cseretelep, akkor attól kezdődően meg kell szüntetni az autós gázpalackos cserét. A közmunkás pedig 
kiviheti az öreg lakosságnak. 
 
Molnárné Horvát Adrienne véneki lakos szerint az önkormányzat által adott gázpalack drágább, 
mint az autós.  
 
Baszó Zsolt képviselő az árat mindenképpen felül kell viszgálni. Azt is tudni kell, hogy  a rossz 
palackot az autós nem cseréli vissza. 
 
Kiss Tamás polgármester élhető falu kell, hogy legyen a község, ehhez kapcsolódik a gázcseretelep 
működtetése is. 
 
Kollár Miklós véneki lakos a  közvilágítás  ügyében miért nem történt előrelépés? 
 
Burányi Bernadett körjegyző folyamatos a levelezés az E-onnal. Az átálláshoz programot kell 
kidolgoznia a szakembereknek, azobna mindennek költsége is van 35 ezer forint +Áfa. Az új képvisel-
testület részéről felmerült, hogy másként kellene működtetni a faluban és másként kellene működtetni 
az üdülő övezetben a világítást. Nem tudja, hogy ez megoldható-e. A levélre még válasz nem érkezett. 



 
Bazsó Zsolt képviselő meg kell vizsgálni a kérdést, mert nem biztos hogy az átállítás megoldást 
jelentene. 
 
Ladocsi József  képviselő tudomása szerint minden lakosnak küldött ki az önkormányzat egy levelet, 
ahol arra kérte a lakosságot, hogy tegye járhatóvá a járdákat, végezzék el a gyommentesítést. Egyet ért 
azzal, hogy a következő tavasszal rendbe lehetne őket tenni. Egy kicsit megemelni, vagy murvával 
megszórni. Mindenki ebbe a faluba szeretne élni közösség tagjaként, ezért mindent meg kell tenni. 
Együtt lehet megoldani, itt van az alapítány, az egyház és az önkormányzat. Igaz nem kell összemosni, 
de az egyesek által szervezett programokon részt lehet venni. 
  
Forrás József  képviselő egyetért Ladocsi úrral. Sok mindent meg lehet valósítani, pl: egy szép 
közpönti területet, ha valaki ide jön akkor megtudja nézni. Mivel elmondhatjuk, hogy itt van 300 
méteren belül egy táborhely, egy révkikötő, egy jurta tábor. Ez azonban nem valósulhat meg egy év alatt 
ehhez több időre van szükség. A játszóteret minden évben szinte elönti a víz, most jelenleg nincs jó 
helyen, be kellene hozni a faluház udvarára. Tehát szeretnének olyan faluképet kialakítani, hogy azt a 
falu és az idelátogató is tudja élvezni, használni. El kell indulni valahonnan, hívtank már embereket, és 
megpróbálják megoldani. Igaz, hogy megszakadt a folyamat, azonban nem állt meg az élet, mivel a 
hivatal támogatja az új testületet. És úgy gondolom, hogy jó volt a polgármetsr választás, mivel 
láthatjuk, hogy már a kistérségnel beválasztották az idegenforgalmi bizottságba, és ez Véneknek 
felemelkedési lehetősége.   
 
Budai Gyula véneki lakos valóbn azt kell visszahozni, hogy a lakosok ne gyűlölködjenek, ne 
marakodjanak. 
 
Molnárné Horváth Adrienne véneki lakos ő is azt szeretné, ha azok a régi mozgalmas éveket 
visszajönnének, és szeretné, ha valóban mindenki segítene. A falu jővője ha egy kicsit is fontos, akkor 
gondolni kell arra az időre, amikor a Pados tanár úr a falu életét felpezsdítette. Ne csak mutogassunk 
egymásra. Részéről elsőlegesen az az első, ami a falunak jó. Azt kérné hogy a lakosok is így álljanak 
hozzá. December 4-én szeretnének egy adventi megemelékezést tartani, erről mindenki kap egy 
meghívót. 
 
Horváth József  könyvtáros a gyerekekkel való foglalkozást felvállalta. A gyerekek a jövő. Adrienn 
nénit kérte meg hogy támogassák a gyerekek programjait. Sajnos azonban azt is el kell mondani, hogy a 
közösségi élet bomlik, a közösségi élet sajnos szinte nincs. Kollektíven közösségben kell dolgozni, és 
talán így fog előre jutni a falu. 
 
Kiss Tamás polgármester a közösségi élet hanyatlása sajnos nem csak ebben a kis faluban van így 
hanem más településeken is. Kellenek a fórumok, kellenek olyan alkalmak, ahol a falu lakossága meg 
tudja megbeszélni a dolgokat. A közös programokra valóban időt és pénzt kell 
 biztosítani. 
 

 2.) Az önkormányzat 2010-2014 cilkusra szóló gazdasági programja 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
 Kiss Tamás polgármester Szeretnék megvalósítani a falu központot. Egységes faluképet szeretnének 
kialakítani, amihez szakemberek  és pályázati pénzek kellenek. Közösséget teremteni úgy lehet, ha meg 
van ennek a helye. Nincs a faluházban olyan terem, ahol a közösségek ellehetnének. Pl, vizesblokk 
kialakítása, termek felújítása. Minden a faluban működő szervezet esetében ez a terület lenne a 
közösségi tér. Véneknek mindenképpen a turisztikai vonzerejét kell kihasználni. A falu szempotjából az 
lenne a legfontosabb, ha a község élővilágát be lehetne mutatni, ezen túlmenően a halászatot, 
vizimalmokat. Meg kell a lehetőségeket találni. Ezek nem csak bevételeket eredményeznek az 
önkormányzatnak, hanem munklehetőséget is. Mivel jelenleg kiszolgáltatottak az önkormányzatok a 



mindenkori gazdasági helyzetnek, ezért szükség lenne olyan bevételek felkutatására, amelyek csak a 
községet érintik, tehát itt lehessen felhasználni. Ezekből a bevételekből lehet majd megvalósítani a 
járdák építését, a közösségi tér kialakítását, a különféle fejlesztéseket. Megkeresik a pannonhalmai főapát 
urat is, hogy Vének be kerüljön a turisztikai vérkeringésbe. 
 
Kollár Miklós véneki lakos az aranykert illetve a kocsma volt ebben az évbn a falu szégyene. Lehetne 
kihelyezni egy szemetest. Ha nem kaszálná a fia, akkor nem látszana ki a tábla. 
 
Baján Jánosné véneki lakos már 40 éve ki járnak a faluba. Régebben mindig azt mondták, hogy a 
béke földjére mennek, sajnos most sok a gyűlölködés. Nem csak a saját telekre kell gondolni, hanem 
azon kívül is. A kubik gödör szinte szeméttelep, mindent elszórnak az emberek. Azonban szeretné 
megköszönni az előző testületnek a sok szép pillanatot, nyugdíjas napot, segítséget. A jelenlegi 
testületnek, pedig kitartást kíván. 
 
Forrás József képviselő mindenképp fel szeretnék venni a vizügyi igazgatósággal a kapcsolatot, és 
szeretné, ha az aranykertet rendbetartanák. A jelenlegi holt Duna sajnos már azt kell mondani, hogy 
döglött Duna. Erről is kell gondolkodni. Sajnos azt is el kell mondani, hogy a falut minden évben elönti 
a belvíz, meg kell keresni a csatornát, amin el mehet a belvíz. A falut közvetlenül érintő kubik gödrök 
állapotának rendbetétele, ez egy elhanygolt rész, vizüggyel kompromisszumot kell kötni. Erre van 
elképzelésük, és azt folyamatosan a faluképéhez kellene kialakítani.  
 
Écsi Pál véneki lakos sajnos valóban úgy vannak a mostani tulajdonosok, hogy amikor el kell vinni 
valamit akkor azt elviszik, ha valamint tenni kell érte, azt pedig nem hallják meg. 
 
Szombathelyi Ferencné véneki lakos kellene az elvezető csatornával valamit kezdeni. Az óváriaktól 
csak jön a csekk, és helyette nem csinálnak semmit. 
 
Ladosi József  képviselő köszöni Bajánné hozzázólását, bizony meg kell hívni a zártkerti lakosokat is. 
A következő ilyen ülésre meghívják őket. 
 
Budai Gyula véneki lakos a régi emberek halászatból éltek. Szeretne a falu vezetésének ebben 
segíteni. Meg tudja mutatni, hogy hogyan kell egy halat kiemelni. 
 
Bazsó Zsolt véneki képviselő a Rákóczi utcával szembeni erdő tulajdonosokat fel kell szólítani, ez 
szerepel a feladatok között. 
 
Kollár Miklós véneki lakosság a temetőből a lebontott síremléket el kellene szállítani. Csak úgy 
lehessen sírokat felújítani, ha mindenki eltávolítja a régi síremlékét. A régi jó síremlékeket pedig fel 
kellene állítani a kerítés melett. 
 
Bazsó Zsolt véneki képviselő a temetőbe szeretnének konténert hozatni, esetlegesen egy-egy 
alkalommal. Nem megoldás, hogy a temetőn kívül dobálják a szemeteet, de ezt a temető látogatónak is 
meg kell tanulnia, hogy a megfelelő helyre tegyék az elszáradt virágot, és az elhasznált mécseseket. 
 
Forrás József  képviselő jó ötletnek tartja a régi síremlékek felállítása. 
 
Szilágyi Szilárd véneki lakos a Szitásdomb utcába havonta 1 m3 szemét elszállítható, tehát havi 
viszonyltban ezt  meg lehetne oldani autóval, utánfutóval. Én is felvállalok egy-egy fuvart ilyen esetben. 
 

Kiss Tamás polgármester fásítási programot szeretnének véghez vinni. Kb. 2-3 hét múlva levelet 

küldenének ki a falu lakosságának. 

 

 



 
3.) Lakossági észrevételek, közérdekű javaslatok 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 

Kiss Tamás polgármester  kéri a további hozzászólásokat javaslatokat.  

 

 

Mivel más hozzászólás és javasalt nem volt Kiss Tamás polgármester bezárta a közmeghallgatást. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Kiss Tamás       Burányi Bernadett 

Polgármester            Körjegyző 


