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Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 
18,30 órakor tartott képviselő- testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
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 
 
    

Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 főből mindenki jelen van. Ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak 
szerint.  
 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal határozathozatal nélkül, egyhangúlag egyetértett, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
 

1.)Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
  Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester: A legutóbbi testületi ülés óta a következő határozatok végrehajtási 
határideje járt le: aláírásra került Nagybajcs községgel a bölcsődei ellátási szerződés, az iskolával a 
vagyonkezelési szerződés, az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati 
rendszerhez, és elfogadásra került az óvoda módosított szervezeti és működési szabályzata.  
Kérem, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
100/2012.(XI.28.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 78,79/2012.(X.11.) és a 82,83/2012.(X.24.) 
határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
 

2.) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi ¾ éves gazdálkodásáról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 

Kiss Tamás polgármester: Mindenki megkapta az írásos anyagot, van-e kérdés a beszámolóval 
kapcsolatban? 
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Bazsó Zsolt képviselő: A II. ütemben benyújtott ÖNHIKI-s pályázatról mit lehet tudni, milyen 
eséllyel indul? A számlán lévő pénz feladattal terhelt-e, mert ha nem, ebből függönyöket 
szeretnénk venni a Faluház nagytermébe.  
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Sajnos, az ÖNHIKI-ről nincs semmi hír, valószínűnek 
tartom, hogy a harmadik ütemmel együtt, év végén kerül elbírálásra Vének pályázata is. A 
folyószámlán lévő pénz egy része kötelezettséggel terhelt. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A könyvtári TKT támogatásból még rendelkezésre áll 135 ezer forint, 
ebből projektort szeretnénk vásárolni. A könyvtárban lévő cserépkályha kiselejtezésre kerülne, 
mivel nem lehet megjavítani. 
Úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyobb hangsúlyt kell fektetni az építési telkek 
értékesítésére, ezért fel kell venni a vízművel a kapcsolatot. 
A jelenleg folyó alapítványi beruházáshoz viszont hozzá kell tennie az önkormányzatnak, erre a 
betervezett 1.300 ezer forint lenne fedezet. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
101/2012.(XI.28.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának 
háromnegyed éves teljesüléséről a beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt az előterjesztés 

szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
 3.) Vének Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója 
 Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester: Az anyagot a képviselők megkapták kérem, hogy a javaslataikat 
tegyék meg. Az én kérdésem az lenne, hogy a hitel átvállalása már megjelenik-e a koncepcióban?  
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Az önkormányzatok állami adósságrendezésével kapcsolatban 
megkeresés nem érkezett még egyik önkormányzathoz sem, és jogszabály sem rendezi a kérdést. 
 
Forrás József képviselő: Ha feladatfinanszírozással kell számolnunk, és nem ismerjük a 
költségvetési támogatások mértékét, akkor hogy tudjuk összeállítani a község koncepcióját? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A koncepció a jövő évi gazdálkodás, költségvetés fő 
irányvonalait jelöli ki, és a költségvetési törvényjavaslat alapján készült el, amit az Országgyűlés 
várhatóan decemberben fogad el.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: A zöldterület-kezelésre betervezett összeg elegendő lesz a jövő évi 
fűnyírásokra? 
 
Forrás József képviselő: Szerintem igen, az idén is megoldottuk a feladatot vállalkozó 
alkalmazása nélkül, ugyanakkor rendben voltak a zöldterületeink. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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102/2012.(XI.28.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési 

koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
 4.) A 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
 Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Ebben az évben a belső ellenőrök a 2011. évi költségvetési 
előirányzatok és módosítások nyilvántartását, azok szabályszerűségét vizsgálták. A jelentést a 
képviselők kézhez kapták, ebből látható, hogy a feladatellátás a jogszabályoknak megfelelően történt, 
kisebbfajta javaslattételre csak a munka hatékonyságának növelése érdekében került sor. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
103/2012.(XI.28.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatnál 2012. évben végzett 
belső ellenőrzésről szóló jelentést (a 2011. évi költségvetési előirányzatok és módosítások 

nyilvántartása, szabályszerűsége) az előterjesztés szerint megismerte, azt tudomásul veszi, és 
elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
. 
 

5.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 
A) Helyi adórendeletek felülvizsgálata 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy felülvizsgálatra kerültek a helyi adó rendeletek, az 
önkormányzat nem kíván változtatni az adók mértékén. Amennyiben a testület mégis módosítani 
akarja helyi adó rendeleteit, vagy új adónemet kíván bevezetni, december 2-ig ki kell hirdetnie azt 
ahhoz, hogy 2013. január 1. napjától hatályba léphessen. Javasolja az előterjesztés szerint az új 
kommunális adó rendelet elfogadását, amely a jelenleg hatályos alap-, és több módosító rendeletet 
foglalja egységes szerkezetbe, egyúttal kikerültek belőle a magasabb rendű jogszabályok által már 
szabályozott rendelkezések is. Az alaprendelethez már több módosító rendelet is tartozik, nehéz 
átlátni a szabályozást. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Nem kívánjuk módosítani az adók mértékét, és új adónemet sem 
szeretnénk bevezetni. Az egységes szerkezetbe foglalást támogatom. 
 
Tolnay Károly képviselő: Már szóba került, és szerintem kutyaadót sem érdemes bevezetni, 
mivel rossz szájízt hagyna a lakosok körében, illetve csak gondot okoz magának az 
önkormányzat. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
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Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete 
a magánszemélyek kommunális adójáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 
 
 
 B) Nyugdíjas-nap megbeszélése 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
 
Kiss Tamás polgármester: A december hónapban megrendezésre kerülő Mikulás-ünnepség 
és a Nyugdíjas-nap ügyében kellene döntést hoznia a testületnek, hiszen ezek évek óta, már 
hagyományosan megrendezésre kerülnek a községben.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: A Mikulás-ünnepség az előzetes egyeztetések szerint az idén 
megoldott önkormányzati hozzájárulás nélkül. Az Idősek napjára szerintem ne szervezzünk 
most külön rendezvényt, hanem vásárlási utalvánnyal ajándékozzuk meg a nyugdíjasokat. 
 
Kiss Tamás polgármester: Javasolnék a nyugdíjasoknak 2ezer forintos utalványt, amit a 
helyi boltban lehetne levásárolni, 2012. december 23-ig. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
104/2012.(XI.28.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évben a Vének községben élő 
nyugdíjasok számára 2000,- Ft, azaz kettőezer forint értékű ajándékutalványt biztosít.  

Az ajándékutalvány Vének község élelmiszerüzletében vásárolható le 2012. december 23. napjáig.  
A kiadások nem léphetik túl a meghatározott keretet. 

A képviselő-testület felhatalmazza Forrás József, Ladocsi József és Tolnai Károly képviselőket, 
hogy az utalványok szétosztásáról gondoskodjék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
 
 C) 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a választható témaköröket, és az elmúlt évek 
elvégzett ellenőrzéseinek témáit a képviselők kézhez kapták. Mivel Kisbajcs ellenőrzéseinek 
eredményeit is hasznosítani tudja az önkormányzat, Vének számára viszonylag kisebb, kevesebb 
revizori napot igénylő témakört javasol, a pénzmaradvány ellenőrzését. Az, hogy az ellenőrzést 
külön vállalkozói szerződés útján, vagy a továbbra is a kistérségen belül látja el az önkormányzat, 
még a december elején sorra kerülő kistérségi tanácsülésen dől el. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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105/2013. (XI.28.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évben a belső ellenőrzés által vizsgált 

témakörnek a pénzmaradvány vizsgálatát fogadja el. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó körjegyző  

 
 

D) Tájékoztatás közfoglalkoztatásról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Munkaügyi 
Központ értesítése szerint ismét lehetőség van téli közfoglalkoztatásra, 2 hónap időtartamra, napi 
8 óra munkaidőben, a támogatás intenzitása 70-100% között várható. Bővebb információink 
nincsenek, viszont a pályázati igényt legkésőbb péntekig lehet benyújtani. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szerintem igényeljük 1 fő foglalkoztatására, napi 8 órában, 2 hónapra, 
januártól, amikor a jelenlegi közfoglalkoztatottak szerződése már lejárt. Természetesen 100 %-os 
támogatásra, ha lehet. 

 
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetértett. 
 
 
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     körjegyző 
 
 
 
 
 


