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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Mely készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én 
(kedden) 18,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
  
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 

Bazsó Zsolt 
Ladocsi József 
Tolnai Károly képviselők 

 
Igazoltan távol van: Forrás József képviselő  
 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző  
                                Tolnay Béláné gazdálkodási előadó - jegyzőkönyvvezető 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert az 5 tag közül 4 fő jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a 
meghívóban foglaltak szerint 
 
A képviselő-testület a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalta: 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülés óta több határozat 
végrehajtásának határideje is lejárt, ezek: sor került a beiskolázási támogatások kifizetésére, a 
folyószámlahitel keret újabb meghosszabbítására, a Közalapítvány pályázataihoz biztosított 
kezességvállalásra, lezajlott a szúnyoggyérítés 35.643,- Ft összegben. Benyújtottuk a 
közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatot a július-novemberi időszakra, 2 fő alkalmazására, 
Július 16-án sor került a véneki 049/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítási szerződésének aláírására, a 
magyar állam javára. Szeptember elején két fontos pályázatot is beadtunk: az Önhikis pályázatot 
400ezer forint, míg a rév pályázatot 757ezer forintos támogatási igénnyel. Elbírálásuk 
folyamatban. 
 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 

 
72/2012.(IX.11.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a 43,44,45,46,47,48/2012.(VI.13.),és a 58,59/2012.(IX.05.) határozatai  

végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
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2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző ismerteti az előirányzat-módosítás okait (kereset-kiegészítés 
35.052,-Ft, vis maior támogatás 551.977,-Ft, Győr-Szol „hitel” törlesztés 225.000,-Ft, önhiki 
támogatás 586.000,-Ft értékben).  
Kéri, hogy a rendelet-tervezetet a képviselők fogadják el. 
  
Kiss Tamás polgármester: Az anyagot a képviselők megkapták, ehhez hozzá tenni nem 
kívánok. Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet 
alkotta: 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2012. (IX.12.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  

2/ 2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 
 
 

3.) Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának eredményéről  
Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 

Kiss Tamás polgármester: Az előterjesztést írásos formában megkapták a képviselők, van-e 
kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Ladocsi József képviselő: Mi okozza a megemelkedett villamosenergia-fogyasztást a 
Faluházban? 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Elképzelhető, hogy tervezéskor esetleg alul terveztük a 
villanyfogyasztást, de valóban felül kell vizsgálni, hogy mitől jelentkezik ez a többletkiadás.  

 
Kiss Tamás polgármester szavazásra bocsátja a féléves beszámolót. 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 

 
73/2012.(IX.11.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

4.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 
A) A II. Szigetköz-Vének kutyafogathajtó verseny támogatása 

 Előadó: Bazsó Zsolt képviselő 
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Bazsó Zsolt képviselő tájékoztatja a képviselőket, hogy idén második alkalommal kerülne 
megrendezésre Véneken a kutyafogathajtó verseny, a szervezés már elkezdődött. A versenyre 
több külföldi induló is nevezett, a versenyzők mellett több száz érdeklődőre számítanak a 
szervezők. A verseny kitűzött időpontja október 13-14. A szervezők kérik az önkormányzat 
hozzájárulását, valamint azt, hogy lehetőségeihez mérten anyagilag is támogassa a rendezvényt. 
Bazsó Zsolt képviselő egyúttal bejelenti személyes érintettségét az ügyben, a döntéshozatalban 
részt venni nem kíván. 
 
A képviselő-testület döntéshozatal nélkül elfogadta, hogy Bazsó Zsolt képviselő a döntéshozatalban nem vesz 
részt. 
 
Kiss Tamás polgármester egyetért a kezdeményezéssel, úgy véli, ismét nagy lehetőség ez arra, 
hogy minél szélesebb körben megismerjék a falut, felfedezzék rendkívüli természeti adottságait, jó 
hírünket vigyék. Javasolja a verseny dologi kiadásainak támogatását. 
 
Forrás József képviselő: Mekkora összegben gondolkodjunk? 
 
Kiss Tamás polgármester: Nagyon szűkösek a lehetőségeink, ezért legfeljebb 40ezer forint 
támogatást javaslok, valamint azt, hogy a Faluház udvarát a szervezők és vendégek rendelkezésére 
bocsássuk. 

 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete vita nélkül, 3 igen szavazattal, az alábbi 
határozatot hozta: 

 
74/2012.(IX.11.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a II. Szigetköz-Vének kutyafogathajtó verseny 
megrendezéséhez 2012. október 13-14. között hozzájárul, a Faluház udvarát, valamint 

közterületeit a verseny útvonalának függvényében rendelkezésre bocsátja, továbbá a rendezvény 
dologi kiadásait legfeljebb 40.000 ,-Ft-tal támogatja. 

Határidő: 2012. október 13-14. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
B) Rákóczi utca kátyúzására érkezett árajánlatok   

 Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 

Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy halaszthatatlanná vált a Rákóczi utca kátyúzása, egyes 
szakaszain szinte balesetveszélyes a közlekedés. Sajnos az elmúlt években az önkormányzat szinte 
semmit, minimális összeget fordított az útjaira és járdáira, ez meg is látszik az utak és a járdák 
állapotán. Bekértünk 3 árajánlatot a munkálatok elvégzésére, ezek közül az egyik kivitelező már 
ismert a képviselő-testület előtt. 
Ismerteti az árajánlatokat:  
Arvia Kft.: bruttó 163.220,-Ft. 
Hun-Road Mova Építő Kft.: bruttó 227.990,-Ft 
Nyugat-Dunántúli Útépítő Tervező és Kivitelező Kft: bruttó 232.918,-Ft 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Mekkora összeg van betervezve a költségvetésünkbe erre a célra? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: 317.000,- forint. 
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Forrás József képviselő: Én az ARVIA Kft-t javaslom, szerintem megbízható, pontos munkát 
végeznek, korrekt áron.   
 
Tolnai Károly képviselő: Egyetértek, mivel az ő ajánlatuk a kedvezőbb. 
 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 

 
75/2012.(IX.11.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vének, Rákóczi u. kátyúzási munkálatainak 
elvégzésével az ARVIA Kft.-t (9024 Győr, Bartók Béla út 8/A, adószám: 13178572-2-08) bízza 

meg, bruttó 163.200,-Ft, azaz egyszázhatvanháromezer-kettőszázhúsz forint értékben. 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kivitelezővel a vállalkozási szerződést az 

ajánlat szerint megkösse. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

 

 

 

 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kiss Tamás polgármester megköszönte a jelenlévők aktív 
részvételét, és a nyílt ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Kiss Tamás     Tóthné Ács Ildikó 

                          polgármester                  körjegyző   


