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Mely készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án 
(hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József 
  Ladocsi József 
  Tolnai Károly képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző  

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó-jegyzőkönyvvezető 
 
    

Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 főből mindenki jelen van. Ismerteti a napirendeket a meghívóban foglaltak 
szerint.  
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző kéri a napirendi pontok kiegészítését a normatív 
lakásfenntartási támogatások felülvizsgálatával. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetértett, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 

 
Kiss Tamás Vének község polgármestere elmondja, hogy az előző testületi ülés óta kettő 
határozat végrehajtási határideje járt le, nevezetesen: elfogadta a testület a 2011. évi belső 
ellenőrzésről szóló jelentést, valamint döntés született a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Rendszer kiépítésével kapcsolatos, Alapító Okiraton felüli önrész visszafizetésének tárgyában.  
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a tájékoztatót. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

1/ 2012. (I.30.) határozat 
 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 96,97 /2011. (XII.14.) határozatai 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, és tudomásul vette. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 

 

 

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

Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy az anyagot minden testületi tag megkapta, azt vitára 
bocsátja. 
 
Ladocsi József képviselő: Javaslom, hogy lépésről-lépésre vitassuk meg az egész előterjesztést. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: 
Útépítés szakfeladaton a vis maior pályázati pénz került beállításra, lakossági hozzájárulással. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A legutóbbi megbeszélés alapján az üdülőtulajdonosoktól az önerő 
felére, 120 ezer forintra számíthatunk. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: A vis maior támogatás felhasználására május végéig van 
lehetőség, a kivitelezési munkákat megelőzően műszaki ellenőrt kell keresni, legalább három 
árajánlatot bekérni, és kiválasztani a kivitelezőt. 
 
Forrás József képviselő: Ezt a feladatot felvállalom, felveszem a kapcsolatot a műszaki 
ellenőrrel. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: 
Komp-és révközlekedés: 
Mint már többször szóba került, ismét felhívnám a képviselők figyelmét arra, hogy a 
gazdaságtalan üzemeltetés miatt kifejezetten nem javasoljuk, hogy az önkormányzat a 2012. évben 
újabb pályázatot nyújtson be a révközlekedés támogatására. Célszerű lenne pályázat útján mielőbb 
üzemeltetőt keresni, vagy amennyiben ez jogi szempontból is lehetséges, a révközlekedést 
megszüntetni. 
 
Kiss Tamás polgármester: Támogatom a rév üzemeltetését, de nem önkormányzati, hanem 
pályázati kiírást követően vállalkozóval kötött üzemeltetési szerződés útján. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Egyenlőre maradjon a tervezet, de mindenképpen fel kell hívni a 
minisztériumot, hogy pontosan megtudjuk, mi a 2011. évi támogatás elszámolási határideje, 
február 28. vagy június közepe, feladattal terhelten történő elszámolás az idei évben is lehetséges-
e. Utána kellene járni annak is, hogy mekkora a révhajó értéke, mert esetleg az üzemeltetés 
megszüntetésével keletkező támogatás-visszafizetési kötelezettségnél beszámítható lenne az 
értéke. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton az Aranykert 
tábor üzemeltetési díja jelenik meg. Az üzemeltető kérdése, hogy a szerződés szerinti 50ezer 
forintos értékhatárt, vagy a tárgyankénti vizsgálatot lehetne-e módosítani, mivel sok minden 
elhasználódott, a Jurta egyre inkább leépül. 
 
Forrás József képviselő: A műszaki berendezések, hűtők, bojlerek közel 20 évesek, sürgősen le 
kellene cserélni őket, nem is beszélve a tető állapotáról. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Ezek a berendezések kinek a tulajdonában állnak? Mi az önkormányzat 
és mi az üzemeltető kötelezettsége velük kapcsolatban? 
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Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: A tárgyi eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik, 
elidegenítési tilalom áll fenn rajtuk, de a szerződést alaposan át kell olvasni a felvetett szerződés-
módosításhoz. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Zöldterületek kezelése szakfeladat 
 
Ladocsi József képviselő: Fűnyíróbeszerzést mindenképpen bele kell venni a költségvetésbe 
 
Forrás József képviselő: 100-120ezer forint körül lesz előreláthatóan, a pontos összeget ezután 
tudjuk megállapítani. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A következő ülésig utánajárok ennek a kérdésnek. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton a polgármester 
tiszteletdíja és egyéb kiadásai jelennek meg. 
Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton az önkormányzati kezességvállalással az 
Alapítvány által benyújtott pályázatok kerültek betervezésre, illetve a vizesblokk felújítás, mivel 
pozitív elbírálás esetén a bank felé meg kell előlegezni az önrészt. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A vizesblokk felújítást mindenképpen meg kell oldani az idén. 
 
Kiss Tamás polgármester: Egyetértek, ez tavaly is betervezésre került, de a megvalósítás 
elmaradt. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Működési célú pénzeszköz átadás non-profit 
szervezeteknek: ezek többnyire adott számok, fix tagdíjak. 
 
Kiss Tamás polgármester: A Nyugdíjas-klub által benyújtott KOR-TÁRS pályázat 30ezer 
forintos önrészét kérem betervezni, mivel erre kezességet vállalt az önkormányzat. 
 
Tolnai Károly képviselő: A postahelyiség bérleti díja milyen összegű, nem látom betervezve? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Ez kimaradt, beállításra kerül, éves szinten 68ezer forint. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Előző évi pénzmaradványnál a december végén érkezett 
ÖNHIKI kiegészítés, szociális tűzifa és révtámogatás jelenik meg. A szociális tűzifából 20m3 
visszamondásra került, dönteni kellene róla, hogy felhasználja-e még az önkormányzat, vagy 
visszautalásra kerüljön ez a támogatási részösszeg, mert valószínűleg banki költségei vannak a 
számlán tartásnak. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Nem kívánjuk felhasználni, az Államkincstárt meg kell kérdezni, hogy 
mi a módja a visszautalásnak. 
 
Kiss Tamás polgármester: Kérem, hogy a tűzifa szállításért fizetett 150ezer forint is kerüljön 
beállításra a költségvetésbe. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Adó, illeték kiszabása, beszedése: 
Gépjárműadó bevétel csökkenő tendenciát mutat, a talajterhelési díj február 1-től 
harmincszorosára nő, de ez majd a jövő évi költségvetésbe kerülhet magasabb összeggel 
betervezésre. 
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Bazsó Zsolt képviselő: A kötelezettek közül hányan fizetik ezt a díjat? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Jelenleg két-három adós fizet rendszeresen, ők részletfizetési 
kedvezményt kértek és kaptak. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Mit tudunk tenni a sok hátralékkal kapcsolatban, hogyan tudjuk 
behajtani? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Kiküldtük a fizetési felszólításokat, ezt követően a 
munkabérből való letiltás a következő lépés. 
Statisztikai tevékenység a 2011. évi népszámlálás véneki számlálóbiztosi díját és járulékait, dologi 
kiadásait takarja. 
Közvilágítási feladatok szakfeladaton a közvilágítás üzemeltetése tartós szerződés alapján egy tíz 
évvel ezelőtti korszerűsítés költségét takarja, ez az utolsó év, amikor megjelenik a költségvetésben. 
Város- és községgazdálkodás szakfeladaton került betervezésre a faluközpont kialakítás tervezési 
költsége. 
 
Kiss Tamás polgármester: Nyertes pályázat esetén ezt visszakapja az önkormányzat. A bevételi 
oldalra ne kerüljön betervezésre, mert ha nem nyer a pályázat, csak hamis képet mutat a 
költségvetésben. 
 
Forrás József képviselő: Most is az a javaslatom, hogy a gázpalack-cseretelepet zárjuk be, sem 
igény nincs rá, sem a személyi feltételek nem adottak. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szerintem küldjünk ki kérdőíveket, nyilatkozzanak a lakosok, hogy kérik-
e ezt a fajta szolgáltatást, e nélkül én a megszüntetést nem vállalom fel. Ha a többség úgy dönt, 
hogy nem kell, akkor szüntessük meg a gázpalack-eladást. 
 
Forrás József képviselő: Ismétlem, a fizikai, személyi feltételek nem adottak. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Önkormányzatok elszámolás szakfeladaton került 
betervezésre az SZJA, a normatívák, és a szociális kiadások utáni állami támogatás. 
 
Kiss Tamás polgármester: ÖNHIKI pályázat lesz az idén? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Igen, már megvan a rendelet-tervezet, a pályázat 
benyújtásához elfogadott költségvetés és zárszámadás szükséges. Első ütemben szeretné az 
önkormányzat benyújtani az igényt? 
 
Kiss Tamás polgármester: Igen, ha lehet, minél előbb nyújtsuk be az igényünket. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Az óvodai hozzájárulás változatlanul 600ezer forinttal került 
betervezésre ebben az évben is, az iskolai költségvetés elfogadására pedig még ezután kerül sor, 
ez utóbbi még nagyon képlékeny. 
A normatív lakásfenntartási kiadást át kell számolni a felülvizsgálat miatt, illetve a helyi 
lakásfenntartási támogatás jogcím megszűnt, ezt ki kell venni a költségvetésből. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Az átmeneti segély összege azért ilyen kiugróan magas, 
mivel a szociális tűzifa támogatás itt jelenik meg, a pénzbeli átmeneti segély pedig a nyugdíjas 
ajándékutalványokat is tartalmazza. 
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Bazsó Zsolt képviselő: Az önkormányzat szociális rendeletét úgy módosítanám, hogy átmeneti 
segély háztartásonként évente egyszer adhasson a képviselő-testület, egyedi elbírálás alapján 
legfeljebb két alkalommal. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Folyamatban van új szociális rendelet kidolgozása, mivel a 
hatályos rendelet a többszöri módosítás ellenére is elavulttá vált, számos fogalom és körülmény is 
változott az évek során. 
 
Képviselő-testület felkéri a megbízott körjegyzőt, hogy az új szociális rendelet kidolgozásáról fentiek figyelembe 
vétele mellett gondoskodjék oly módon, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg az új 
szociális rendelet tervezetet is tárgyalhassa a testület. 
 
 
Kiss Tamás polgármester: Közcélú foglalkoztatásnál egész évre kellene számolni a költségeket, 
2 fővel. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Igen, folyamatában mindig 2 fő foglalkoztatására törekszünk, napi 6 
órában. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Ebben az évben márciustól már csak 70%-os támogatással 
számolhat az önkormányzat. 
 
Kiss Tamás polgármester: Kérném, hogy a költségvetési rendelet-tervezet a szóbeli 
kiegészítésekkel kerüljön kidolgozásra. 
 
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta a beterjesztett 2012. 
évi önkormányzati költségvetési tervezetet azokkal a módosításokkal, amelyeket a 
polgármester és a képviselők szóban ismertettek. A képviselő-testület felkéri a megbízott 
körjegyzőt, hogy a tervezeten az átvezetésekről gondoskodjon.  
 
 
 

3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy további, döntést igénylő ügyről nem tud. 
 
 
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 megbízott körjegyző 


