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JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 
18,00 órakor tartott közmeghallgatásán. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József 
  Ladocsi József 
  Tolnai Károly képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző  

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó-jegyzőkönyvvezető 
20 fő véneki lakos 

    
Kiss Tamás polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mert 5 főből mindenki jelen van. Ismerteti a napirendeket a 
meghívóban foglaltak szerint. Javasolja, hogy az 1-3. napirendi pontokkal kapcsolatos kérdéseket 
is a 4. pont keretében, a lakossági felvetések között tegyék fel a jelenlévők.  
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja. 
 
 

1.)Beszámoló az önkormányzat 2012. évi tevékenységéről 
  Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester ismerteti az önkormányzat a 2012. évi költségvetését, a kötelező 
feladatokhoz való hozzájárulások nagyságát, az önkormányzati kiadások alakulását az első ¾ 
évben. Elmondja, hogy számos változás történt az önkormányzat életében: a körjegyzőség 2012. 
év január 1. napjától Nagybajcs községgel bővült, az iskolát 2013. januártól az állam fogja 
fenntartani és működtetni. 2013. évtől ismét változás elé néz a körjegyzőség, mivel 2013. január 1. 
napjától csak a 2000 főt meghaladó lakosságszámmal rendelkező települések tarthatnak fenn 
önálló hivatalt, a kisebbek közös önkormányzati hivatalt kötelesek létrehozni, a körjegyzőségek 
megszűnnek. Reményeink szerint Vámosszabadi község is csatlakozni fog hozzánk, ebben a 
kérdésben jelenleg is folynak a tárgyalások. 
Az önkormányzat által ellátott feladatok közül útépítésre vis maior támogatásban részesültünk, 
melyből megoldódott az üdülő területhez és a révhez vezető út helyreállítása. A révüzemeltetéssel 
kapcsolatban mindig sok a kérdés, elmondhatjuk, hogy ebben az évben nem pályáztunk, mivel 
azonban minden korábbi pályázati támogatással újabb öt évre vállalta az önkormányzat a rév 
üzemeltetését,  tovább kell működtetünk azt, amely nagyon fontos akkor, amikor a turisztikai 
vonzerőt szeretnénk növelni, és  ide csábítani a vendégeket. 
Jelenleg rendelkezik fejlesztési hitellel az önkormányzat, előzetes információk szerint ezt a 
fejlesztési hitelt átvállalja az állam a közeljövőben, azonban erről bővebb információval még nem 
rendelkezünk.  
Tájékoztatást ad a Vének Községért Közalapítvány pályázatairól, melyekre az önkormányzat 
kezességet vállalt, mivel az alapítvány a beruházásokhoz szükséges tőkével nem rendelkezik. Ezek 
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egyike a Faluház belső felújítása, amely jelenleg is zajlik, a másik alapítványi pályázat keretein belül 
pedig egy tematikus út kerül kialakításra. 
A faluban sarkalatos téma a segélyezés kérdése. Az erre fordított összeget túlnyomórészt a 
szociális tűzifa beszerzéséhez használta fel az önkormányzat. Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban átlagosan 2 fő részesült, rendszeres szociális segélyben átlagosan 1 fő. Normatív 
lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma 4 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
pedig 2012. évben 7 fő részesült.  
A lakosság körében sokszor felmerül az a kérdés, hogy miként kerülnek kifizetésre a segélyek, ki, 
milyen jogcímen részesül segélyben. Ezek a támogatások mindig a vonatkozó hatályos 
jogszabályok, mindenekelőtt a szociális törvény, illetve az önkormányzat szociális rendelete 
alapján kerülnek megállapításra, és kifizetésre, vagy éppen elutasításra.  
A közfoglalkoztatásra az önkormányzat többször is pályázott az év során, a bérként és járulékként 
kifizetett összegek jelentős részét az államtól pályázati támogatás útján elnyerte az önkormányzat. 
A Faluházban működő könyvtárat a kistérség támogatásával tarjuk fenn.  
Az önkormányzat jelentős bevételei az állami támogatásokból, és a személyi jövedelemadó 
átengedett részéből tevődnek össze. Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat a saját 
bevételeinek növelésére is törekszik. Jelenleg az önkormányzati adóbevételek több mint 100 %-
ban teljesültek a tervezetthez képest.  
 

 
2.) Beszámoló az önkormányzat folyamatban lévő és tervezett pályázatairól  

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a Vének Községért Közalapítvány 2011. évben két 
pályázatot nyújtott be a Szigetköz-Mosoni-sík Leader Egyesülethez: egyrészt szolgáltatóház 
kialakítására épület átalakításával és felújításával kapcsolatos pályázatot, másrészt Vének község 
természeti és kulturális értékeinek bemutatására egy tematikus út keretében. A benyújtott 
pályázatok pozitív elbírálásban részesültek, melyekhez az önkormányzat 5 millió forint erejéig 
vállalt kezességet.  Az alapítványnak és az önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítania a 
pályázathoz, mivel azonban a megvalósítás utófinanszírozott, az elkészült munkák költségeit meg 
kell előlegeznie az alapítványnak, ehhez több helyről kért átmeneti támogatást (önkormányzat, 
apátság, egyházközösség). Itt szeretné megköszönni az egyházközségek segítségét, akik kölcsön 
formájában erre fedezetet biztosítottak.  
A pályázatok megvalósítása folyamatban van, a Faluházban megkezdődtek a belső munkálatok, 
elsődlegesen a vizesblokk korszerűsítésére kerül sor. A pályázat emellett tartalmazza az épület 
villanyhálózatának felújítását, festési munkálatokat, valamint a konyha felújítását, konyhabútor és 
konyhai eszközök beszerzését. A felújítást még ebben az évben be szeretné fejezni az alapítvány, 
amely 6.221.702,- Ft támogatást nyert el erre a feladatra. A felújítást sajnos az elnyert 
támogatásból nem tudja megvalósítani az alapítvány, még közel 500 ezer forintot kell hozzátenni 
saját forrásként. 
A másik nyertes pályázat során valósulna meg a jelenlegi múzeum helyreállítása, új kiállító vitrinek 
beszerzése. Az alapítvány 10.220.009,- Ft támogatást nyert el a Leader Egyesülettől ennek 
megvalósítására. A pályázat célja, hogy egy tematikus út mentén bemutatásra kerüljenek Vének 
község és környezetének természeti, kulturális és történelmi szempontból is érdekes látnivalói, 
ezzel ismeretszerzési és kikapcsolódási lehetőséget kínálva a lakosságnak és a faluba érkező 
vendégeknek.  Kialakításra kerülne a templom környékén egy kiindulópont, információs faházzal, 
padokkal és asztalokkal. Innét továbbhaladva lehet megtekinteni a több mint 900 éves 
templomot, a Faluházban a múzeumot. A templomtól tanösvény kerülne kialakításra az 
Aranykert tábortól kiindulva, Szent János szobor és Kőkereszt érintésével visszatérve a kiinduló 
ponthoz. Ezen túlmenően lehetőséget biztosítana a révhajózásra is. A pályázat kivitelezésének 
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nagyobbik része átnyúlik 2013. évre. A belső felújítás az előző pályázattal egy időben fog 
megvalósulni.   
Mind két pályázat esetében a megvalósításra 2 év áll az alapítvány rendelkezésére, azonban 2013. 
évben remélhetőleg mindegyik befejezésre kerül.  
Ebben az évben új pályázati lehetőségek nyíltak meg az alapítvány előtt, mely most is szeretne 
pályázatot benyújtani játszótéri játékok beszerzésére, sportpálya létesítésére, valamint parkosításra 
az utak, illetve középületek mentén. Többen jelezték a faluban, hogy a virágosítás egy kicsit 
szegényes a falu központjában, a pályázattal megteremthetnénk azt is, hogy tavasztól késő őszig 
virágos legyen a falu központja. A templom körül egy kálvária felállítását tervezzük stációkkal, 
ehhez egy murvázott út kerülne kialakításra szegéllyel együtt. A sportpálya kialakítására a Faluház 
udvarában kerülne sor, ezzel együtt megoldódna a vízelvezetés, és körbe készülne egy járó felület, 
de jó lenne teljesen zárhatóvá alakítani. Terveink szerint pályázati pénzből valósulna meg a 
játszótér áthelyezése, illetve bővítése is. 5 millió forintból megvalósulna egy új, komplex játék 
beszerzése, mely teljes mértékben megfelelne az uniós szabványoknak. Elsődleges tájékozódás 
alapján a játszótér kialakítására 5 millió forint támogatási igényt lehet benyújtani, míg a sportpálya 
kialakításával kapcsolatosan 10 millió forintos támogatást lehet elnyerni. Mind a kettő pályázat 
esetében tervrajzok és műszaki leírások szükségeltetnek, melyek további többlet költséget 
jelentenek.  Az alapítvány egy pályázat keretén belül tudja benyújtani az igényét, maximálisan erre 
a három feladatra 20 millió forintot támogatást kérhet. A pályázat benyújtási határideje 2012. 
november 15. 
 
 
 
 3.) Vének község fejlesztési koncepciója 
 Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy jelentősebb bevételek hiányában az önkormányzat 
egyik kiemelt célja Vének turisztikai vonzerejének növelése, ennek részeként pedig a vízi turizmus 
fejlesztése, hiszen egyre kevésbé számíthatunk az állami normatívákra. Ez a koncepció magában 
foglalja a jelenlegi révhajózás bővítését, az úszó vízimalom visszaállítását, tanösvény kialakítását. 
A folyamatban lévő és a tervezett pályázatoknak köszönhetően a fejlesztések által remélhetőleg a 
falu központja és a Faluház udvara is megújulhat. 
A Jurta tábor tetőszerkezete nagyon rossz állapotban van, sajnos mindeddig nem találtunk olyan 
pályázatot, melynek segítségével rendbe lehetne hozni, az önkormányzatnak viszont a több 
milliós költségvetésű munkálatokra nincs anyagi fedezete. A Jurta tábor mögötti rét ugyan nem 
önkormányzati terület, azonban itt létre lehetne hozni egy látogató centrumot, pl. a szigetközi, 
helyi élővilág, halfajták, történelem bemutatására. Ily módon remélhetőleg a falu fejlődése is 
elindulna, illetve ezáltal új munkahelyek teremtődhetnek, a helyi vállalkozások pedig szintén a 
változások nyertesei lennének. 
 
 

4.) Egyebek, lakossági felvetések 
 Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester: Kérem, hogy a jelenlévők az elhangzottakkal, illetve a településsel 
kapcsolatos, esetleg közérdekű javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg. 
 
Szombathelyi Ferenc véneki lakos: Elégedett vagyok az elmúlt két évvel, voltak különböző 
rendezvények, amelyeken nagyon jól érezte magát a lakosság, így is kellene folytatni. Sajnos 
emellett meg kell említeni azt a régóta fennálló problémát is, hogy sajnos a Rákóczi utca 
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gyakorlatilag nem járható, annyira rossz az út minősége, remélem, hogy a közeljövőben sor kerül 
a felújításra. 
Ladocsi József képviselő: Az elmúlt évben víztelenítettük az utat, lejtést adtunk neki, sajnos a 
sok eső, és az 50-60km/órával rohanó kukásautók miatt is romlott meg az út minősége. Egy 
gréderezésre volna szükség. Egyúttal felhívnám mindenki figyelmét arra, hogy hamarosan itt a tél, 
és kérek minden véneki lakost, hogy tartsa rendbe a háza előtti területet, a havat takarítsa el.  
 
Ábrahám Gábor véneki lakos: Ott viszont, ahol a járda annyira meg van dőlve, hogy nem lehet 
szinte közlekedni rajta, azt takarítani sem lehet. 22 éve várok arra, hogy megjavítsák, hiába.  
Régóta várjuk a görbe tükröt is a volt tűzoltószertár sarkára, mivel Győrből jövet nem lehet 
belátni a Petőfi utcába, ami többször is balesetveszélyes helyzetet okozott már, főleg a buszok 
esetében. Szerintem nagyon fontos dolog lenne.  
 
Écsi Pál véneki lakos: Egyetértek, helyenként valóban nem lehet közlekedni a járdákon, másra 
van pénz, erre nincs, pedig ezt meg lehetne oldani. Mindenkinek ez okoz problémát, nem lehetne 
a járda kérdését megoldani? 
 
Nagy Lajosné véneki lakos: Én is csak támogatni tudnám, hogy a községben lévő járdákat 
tegyük rendbe. 
 
Kollár Miklós véneki lakos: Én a házunk előtti járdát rendben tartom, nincs benne gaz, a téli hó 
eltakarítás megoldott, azonban vannak olyan házak, amelyeket nem laknak, ott bizony 
elhanyagoltak a járdák, ott télen nem is lehet majd havat lapátolni. 
 
Szombathelyi Ferenc véneki lakos: Miért nem lehet máshova elhelyezni a buszfordulót? 
Esetleg a temető előtt jó lenne kialakítani. Vagy esetlegesen a régi keresztnél jöhetne be a busz, és 
körbe mehetne a faluban. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A buszforduló kialakítása a megválasztás óta téma a testületi tagok 
között, sajnos azonban nincs rá pályázati lehetőség, e nélkül pedig nincs rá pénz. 
 
Szombathelyi Ferenc véneki lakos: Régebben társadalmi munkában készítettünk egy 
buszmegállót, jó lenne most is így kiváltani a régit. 
 
Ábrahám Gábor véneki lakos: Megváltozott a busz menetrendje, nem vesz fel bennünket a 
buszmegállónál, hanem át kell menni a másik oldalra. 
 
Bazsó Zsolt Nem tudom, hogy ki változtatta meg a menetrendet, minden bizonnyal a Volán. 
Ismét csak azt tudom mondani, hogy a járdák építésére nincs pályázati lehetőség. ezt meg tudják 
erősíteni a körjegyzőség jelen lévő dolgozói is. Azonban van egy javaslatom, amennyiben az 
önkormányzati adókból kint lévő hátralékokat mindenki befizeti, minden adós befizetéséből több 
méter járda is építhető. 
 
Kollár Miklós véneki lakos: Mi lesz azzal a pénzzel, amit hozzájárulásként már nem kell 
befizetni jövőre az iskolához, ez az összeg meg fog maradni? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Sajnos az a pénz nem fog megmaradni, mivel előzetes 
információk és számításaink szerint is jóval többet elvon az állam, mint amibe a településnek az 
iskola működtetése és fenntartása került. 2013. évben mintegy 6millió forinttal csökken Vének 
bevétele a személyi jövedelemadó és gépjárműadó elvonások miatt.  
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Kollár Miklós véneki lakos: Mi várható a már régen kialakított építési telkekkel kapcsolatosan a 
Szedres utcában? 
Kiss Tamás polgármester: Sajnos az önkormányzatnak jelenleg nincs arra pénze, hogy a 
közművesítést megoldja.  A Pannon- Vízzel kell felvennünk a kapcsolatot, mivel ők ígéretük 
szerint megelőlegeznék a vízvezeték kiépítését, a telek értékesítésekor pedig a tulajdonos 
visszafizetné a támogatást. Össze kell hívni az érintetteket, megegyezést kell találnunk a 
tulajdonosok és a Pannon-Víz között.  
 
Szilágyi Szilárd véneki lakos: Szerintem könnyedén meg lehet oldani a közművesítést, ha a 
tulajdonosok létrehoznak egy közműtársulást, a víz, csatorna kiépítésére, csak ehhez a 
tulajdonosoknak egy összegben, vagy havi szinten a zsebükbe kell nyúlniuk.  
 
Forrás József véneki lakos: Ezt a kérdést már többször átbeszéltük, mindenkit értesítettünk 
arról, hogy kinek mennyi lenne a fizetendő hozzájárulása, sajnos a telektulajdonosok többsége 
akkor nem fogadta el az ajánlatot.   
 
Gábriel Lászlóné véneki lakos: Miért kell nekem szemétdíjat fizetni, egy hónapban talán 
egyszer teszem ki a kukát? 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Ha valaki nem használja a kukát, akkor is kell készenléti díjat fizetnie, így 
rendelkezik a jogszabály. 
 
Horváth Árpád véneki lakos: Azért is kell rendelkezésre állást fizetni, mert a Győr-Szol a 
hulladékudvarba kerülő szemét kezelésének díját is a lakosságra hárítja.  
Több észrevételem, kérdésem is lenne a Képviselő-testülethez. 
A Jurta tábor tetőszerkezetének megóvása fontos lenne, megoldást kell rá találni, mert 
önkormányzati tulajdonban áll. Elhangzott, hogy a révüzemeltetés éves költsége 1,77millió forint, 
ez miből tevődik össze? A fiatalok összefogása szerintem nem megoldott a községben, hiányolom 
a részükre szervezett értelmes foglalkozásokat, pl. délutáni elfoglaltságok, táborok 
megszervezését. A révnél működő vizesblokk teljesen tönkre ment, a nádtető szerkezetet meg kell 
javítani. Változást csak a Faluház környékén látunk, sajnos a faluban nem, a réven, illetve a 
Rákóczi utca javításán kívül. A műfüves pálya kialakítása nem lenne rossz ötlet, szerintem 
azonban ezt nem tudja fenntartani az önkormányzat. Ha ez nem lesz rendesen karbantartva, vagy 
lefedve, akkor nagy értelmét nem látom, hogy elkészüljön, ráadásul nincs olyan számú fiatalság, 
akiért érdemes lenne a beruházást megvalósítani. A játszótér áthelyezésre kerül az önkormányzat 
területére, miből lesz fedezete a régi játékok áthelyezésének, hiszen teljes mértékben az új játék 
beszerzésére fog elfogyni a pénz. A fürdő kerítése átlóg az önkormányzat területére kérdezem, 
hogy mennyi bérleti díjat fizet a tulajdonos. A Jurta tábor tudomásom bérleti szerződésben van 
üzemeltetve, szeretném tudni, hogy mennyi bevétele származott ebből az önkormányzatnak? Az 
úszó vízimalom már évekkel ezelőtt 100 millió forintos tételt jelentett volna, ez nagyon magas 
költség a falunak. Túrázásaim során már láttam több vízimalmot, azonban ott nem volt jelentős 
vízmozgás, itt időnként 7-8 méter körül is van. Árvíz idején, amikor ilyen nagy a víz, akkor hol 
lesz a vízimalom, mi történik majd vele? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: A révüzemeltetés szakfeladaton a kiadások jelentős részét 
a révész bére és járuléka teszi ki, de azt is tudni kell, hogy nem minimálbéren foglalkoztattuk, 
emellett szakképesítést igénylő munkakörről van szó, ahol magasabb a bérezés. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A fiatalok foglalkoztatását a jelenlegi könyvtáros próbálja megoldani, 
szervezni. 
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Kiss Tamás polgármester: A rév melletti kiülő nádfedelének javítása és a vizesblokk felújítása 
az alapítvány 2. pályázatában kerül betervezésre. A Jurta tábor bérleti díja éves szintes 600 ezer 
forint. Úgy gondolom, hogy ha megvalósítható egy olyan cél, ami a falu hasznát szolgálja, akkor 
azt meg kell valósítani, a műfüves pálya kialakítására 15 év jótállást adnának. A falu összképe 
szerintem változott, az elmúlt két évben folyamatosan le van nyírva a fű a Faluház udvarán, 
rendben van tartva a környéke. Ahhoz képest, hogy komolyabb teljesítményű gépre nincs 
pénzünk, amire pl. fel lehetne ülni, annak ellenére szerintem rendben van a környék és a 
közterületek. A játszótér kialakítása szerintem jó dolog, felmerült, hogy külön telepítsünk 
játékokat, azonban a szakemberek azt mondják, hogy az egységes játék jobb, mivel a gyerekek 
jobban ki tudják használni. 
 
Horváth Árpád véneki lakos: Ha jól tudom, a régi szerződés alapján még a Jurta tábor 
kihasználtsága után is kellene a bérlőnek fizetnie az önkormányzat felé. A régen megvásárolt fákat 
ki kellene ültetni, mivel már elég nagyok. Középiskolások esetében kötelező társadalmi munkát 
végezni, szeretném, ha az önkormányzat ebben segítséget nyújtana az intézményeknek. 
 
Ladocsi József képviselő: Az említett fák jelentős része nyírfa, ezt szeretnénk a lakosság 
számára kiadni. A platánokat pedig elültethetnénk az önkormányzat területén.   
 
Szombathelyi Ferenc véneki lakos: A révésznek szerintem nem csak az a dolga, hogy az 
utasokat átszállítsa, hanem az is, hogy az út menti területet rendben tartsa. Ha pedig nem kell a 
rév, mert nincs rá szükség, akkor azt meg kell szüntetni. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Lehet, hogy nincs szükség minden pillanatban a révre, de tudni kell, 
hogy az előző években igénybe vett pályázati támogatás feltétele volt minden alkalommal a rév 
újabb 5 évre szóló működtetési kötelezettségének vállalása. Horváth úr felvetésére azt tudom 
mondani, hogy a jelenlegi játszótéren lévő játékok nagyobbik része nem uniós szabvány, tehát 
átvinni az új játszótérre nem lehetséges. A telkek kialakítása sajnos nem biztos, hogy ezen testület 
életében megvalósul, hanem minden bizonnyal csak évek múltán, hiszen a telektulajdonosok nem 
tudnak megegyezni. Szeretnénk, hogy ne csak kritizáljon a falu lakossága, hanem építő javaslatot 
is tegyen. 
 
Szombathelyi Ferenc véneki lakos: Ki építette ki a közvilágítást a Szedres utcában? 
 
Forrás József képviselő: Az E.On építette ki, mivel az önkormányzat azt mondta, hogy ott 
építési telkek lesznek, és még belefért a saját fejlesztési tervébe. 
 
Szombathelyi Ferenc véneki lakos: Ezt nem lehetne megtenni a Pannon-Vízzel? 
 
Forrás József képviselő: Valamennyit a rendszerből kiépítettek volna, de a tulajdonosoknak is 
hozzá kellett volna tenniük az önerőt. 
 
Horváth Árpád véneki lakos: Mindenki azzal foglalkozott, hogy ki, milyen messze van a 
gerincvezetéktől. Aki közelebb, annak kevesebbet kellett volna fizetnie. Ebben a tulajdonosok 
nem tudtak megegyezni. 
 
Gábriel Lászlóné véneki lakos: A temetőkapu kitámasztóját meg kellene javítani, mivel 
balesetveszélyes, előfordult, hogy majdnem a fejemre esett.  
 
Tolnai Károly képviselő: A kapu javításra kerül a közeljövőben. 
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Budai Gyula véneki lakos:  Mikor lesz lehetőség kóbor vadak irtására? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Lakott területen nem lehet se kilőni, se kiirtani az állatot, csak 
befogni.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kiss Tamás polgármester megköszönte a 
közmeghallgatáson jelenlévők aktív részvételét, valamint a lakosság részéről mutatkozó eddigi 
támogatást, és a 2012. évi közmeghallgatást bezárta. 
 
 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

      Kiss Tamás    Tóthné Ács Ildikó 
 polgármester     körjegyző 
 
 
 


