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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 06.-án (kedden) 
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 
   Major Gabriella ügykezelő-jegyzőkönyvvezető 
 
    

Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 5 főből mindenki jelen van. Ismerteti 
a napirendeket a meghívóban foglaltak szerint. Kéri, hogy Bartos István véneki lakost napirendek 
előtt hallgassák meg, elfoglaltságára hivatkozva. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetértett, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
 
Napirendek előtt: 
 
Bartos István: Mint az egyik érintett a községben, kérném, hogy a képviselő-testület vizsgálja 
felül az idegenforgalmi adóról szóló rendeletét, és módosítsa azt, mivel  az abban szereplő 
összeget rendkívül magasnak tartom. Mint szállásadó csak idény jelleggel, 5 hónapot tartok nyitva, 
de ha az IFA-t ráteszem a szállásdíjra, nem fogják igénybe venni az üdülőházat, mert annyiért már 
a Balatonon is találnak helyet a turisták. Ráadásul nálam nem a kedvezményezett iskolások, 
hanem munkavállalók és felnőttek laknak, meg kell fizetniük az adót. Ha meg csökkentem a 
szállásdíjakat, akkor nekem nem éri meg üzemeltetni az üdülőházat. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Véleményem szerint a 300,- forint nem sok, ezt az adófajtát a legtöbb 
önkormányzat megállapította. 
 
Kiss Tamás polgármester: Figyelembe kell venni, hogy ez jelenthetné az egyik fő bevételt a 
falunak akkor, amikor a turizmus fejlesztése és élénkítése a cél, hiszen más irányba nem tud 
mozdulni a falu. 
 
Forrás József képviselő elmondja, egyetért a Polgármester Úrral, mivel a falunak szüksége van a 
pénzre, mert ez is egy bevételi forrás. A helyi rendelet rendelkezéseit pedig be kell tartani és 
tartatni.  
 
Kiss Tamás polgármester: Megértem a problémát, viszont szerintem nincs más lehetőség, az 
IFA-t fizetni kell. 
. 
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1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy az előző ülés óta több határozat végrehajtási ideje járt 
le, így: vállaltuk a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer Alapító Okirat szerinti, 10%-
os pályázati önrészének visszafizetését 2015-ig, elfogadta a testület a háziorvosi ügyelet idejének 
módosítását, a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításait, 
csatlakozott Vének az Arrabona EGTC-hez, de csatlakozási szándékunkra még nem érkezett 
válasz. Benyújtásra került a pályázat a Vének-Győr (Gönyű) révátkelő támogatása tárgyában, mai 
napon értesültünk a Révhajósok Országos Szövetségétől, hogy az igényelt támogatási összeget 
elnyertük. Ezúton szeretné megköszönni a Körjegyzőség munkáját, amelyet a nyertes pályázatok 
(vis maior, önhiki, révpályázat) érdekében végeztek. 
Kéri, hogy a képviselők a beszámolót fogadják el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

56/ 2011. (IX.06.) határozat 
 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 33,34,35,36,37,38 /2011. (VI.29.) 

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

Felelős: Kiss Tamás polgármester 

  
 

2.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi I. félévi gazdálkodásának eredményeiről 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták. 
Kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket. Kérdi Tolnay Bélánét, hogy van-e gazdasági 
oldalról valami hozzáfűzni valója? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Véleményem szerint jó az önkormányzat anyagi helyzete, 
viszont ki van számolva a pénz.  
 
Kiss Tamás polgármester kérdi, hogy a rév tekintetében az üzemanyag vásárlás milyen szinten 
áll? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó ismerteti a teljesülés szintjét. Elmondja, hogy a rév-
karbantartására szánt pénzből elfogyott 32ezer Ft, viszont jövőre aktuális lesz a hajó 
vizsgáztatása, ezen kívül a működtetéshez is be kell szerezni, le kell cserélni eszközöket.  
 
Forrás József képviselő: A közfoglalkozatásnál mennyi a teljesülés a tervezetthez képest?  
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó ismerteti, hogy mennyi volt a tervezett és a teljesült kiadás 
és bevétel. 
 
Kiss Tamás polgármester kérdi, hogy mi képezi ebben az esetben a bevételi oldalt? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: az állami támogatás jelentkezik ezen a helyen. 
 
Kiss Tamás polgármester: Milyen ütemezésben kapjuk a támogatást? 
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Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy havonta kell küldeni az igénylést az 
Államkincstár felé, és ugyanilyen rendszerességgel ennek alapján utalják az önkormányzat részére 
a támogatást. Ismerteti az előirányzat-módosítást és okait. 
Sajnos több a rászoruló, mint amivel számoltunk a költségvetés tervezésekor.  A szociális törvény 
szeptembertől ismét módosult, ez minden bizonnyal az előirányzatokra is hatással lesz.  
 
Bazsó Zsolt képviselő kérdi, hogy az új könyvtárosra mennyi pénz jut? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: 680.000 forintot lehet még elkölteni. Ehhez azonban az 
szükséges, hogy a vállalt heti óraszámban működjön a könyvtár, ellenkező esetben a kistérség felé 
vissza kell fizetni a támogatást. 
 
Forrás József képviselő: Szeretném jelezni megelégedésemet a tekintetben, hogy ebben az 
évben az adók időarányosan folynak be, jóval az elmúlt évek szintje felett. 
 
Molnárné Horváth Adrienne: Az iparűzési adó mennyi vállalkozástól folyik be? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző: Mintegy 26 vállalkozás van bejelentkezve a 
községben. 
 
Kiss Tamás polgármester kéri a képviselőket, hogy fogadják el a beszámolót. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
57/ 2011. (IX.06.) határozat 

 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának 2011. I. 
féléves teljesüléséről szóló beszámolót tudomásul veszi, és az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 

3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 

Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők 
kézhez kapták. Ismerteti az előirányzat-módosítások okait. Kéri, hogy a képviselők tegyék fel 
kérdéseiket. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az ÖNHIKI pályázatot hányszor lehet benyújtani egy évben? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző: Egy önkormányzat évente kétszer nyújthat be ilyen 
igényt, az idén még szeptember 12., illetve november eleje a benyújtási határidő. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Szeretném felhívni a képviselők figyelmét arra, hogy az 
elszámolás szabályai jóval szigorúbbak, mint az előző években. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Javaslom az idén még egy alkalommal benyújtani a pályázatot, ha 
lehetőség van rá, és megfelelünk a feltételeknek. 
 
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotta: 
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Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
10 /2011. (IX. 07.) rendelete 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1 /2011. (II.17.) rendeletének 
módosításáról 

 (A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 

 

4.) GYTKT Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 

Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a megállapodás módosítására azért 
van szükség, mert bár döntés született arról, hogy Vének nem csatlakozik a családsegítő 
szolgálathoz, vannak települések, amelyek a Társuláson belül kívánják ezt a feladatot ellátni, így az 
ő csatlakozásukkal módosul a megállapodás. Ismerteti a megállapodás módosításra kerülő 
pontjait. 
 
Ladocsi József képviselő kérdi, hogy van-e anyagi vonzata a módosításnak? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy mivel Vének nem vesz részt a 
családsegítő szolgálatban, nem kell plusz kiadással számolni. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

58 /2011. (IX.06.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Tanácsülése által 2011. június 21-én tárgyalt családsegítő szolgálat elindítását, valamint ezáltal a 
Társulási Megállapodás módosítását elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
 

5.) Döntés Posta bérleti szerződésről 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztés szerint Faluház egy helyiségét 
bérbe kívánják adni a Magyar Posta részére, postai szolgáltatások ellátása céljára. Eddig ezt a 
feladatot egy magán ingatlan bérlésével látta el a posta. 
 
Forrás József elmondja, hogy van egy megfelelő helyiség a Faluházban, ami nemrég lett felújítva  
 
Ezt követően a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

59/ 2011. (IX.06.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy bérbe adja a 9062 
Vének, Petőfi u. 3. sz. alatti Faluház épületében 10m² területrészt a Magyar Posta Zrt. (1138 

Budapest, Dunavirág u. 2-6.) részére, postai szolgáltatások ellátása céljára.  
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a Magyar Postával az 

előterjesztés szerint megkösse.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
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6.) Döntés véneki ingatlan állami tulajdonba vételéről 

Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
  
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez 
kapták. Mindenki előtt ismert, hogy folyik a Szigetköz rehabilitációja, ennek megvalósításához tart 
igényt az állam véneki terület térítésmentes átadására. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szeretném, ha a Vízügyi Igazgatóságtól személyesen jönnének ki, és 
pontosan megmutatnák azt a területet, amire igényt tartanak. 
 
Kiss Tamás polgármester: Felveszem a kapcsolatot a Vízüggyel, és egyeztetek helyszíni 
bejárásra időpontot, ahol a képviselők is részt vehetnének.  
 
Forrás József képviselő: Szerintem úgy nem tudják a területet elvenni, hogy az úthoz ne 
nyúljanak. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Ha már pontosan tudjuk, melyik területről van szó, aláírható a 
nyilatkozat a térítésmentes átadásról. 
 
Fentiekkel egyetértve, jelen napirendi pontnál a Képviselő-testület döntést nem hozott. 
 
 

7.) Döntés a Viski Református Egyházközösség Óvodájának támogatásáról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

  
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a Kormánymegbízott megkeresését a 
képviselők előterjesztésként megkapták. Az adománygyűjtés célja, hogy a magyar gyermekek 
magyar anyanyelvű intézménybe járhassanak azáltal, hogy az óvoda elkészül. 
 
Forrás József képviselő Nem értem, hogy miért a Kormányhivatal kérte a településeket az 
adományozásra, miközben tőlünk lassan mindent megvonnak. 
 
Kiss Tamás polgármester Kívánják- e támogatni a képviselők az óvoda-építést? 
 
Bazsó Zsolt Képviselő Dokumentumfilm is készült a viski óvodáról, többször is szerepelt a 
hírekben, szerinte érzelmi alapon lehet a kérdésben dönteni. Javaslom 30.000 Ft adományozását 
erre a célra. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

60/ 2011. (IX.06.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kárpátaljai Viski 
Református Egyházközség tulajdonában álló magyar óvoda létrehozását 30 000 Ft-tal, azaz 

Harmincezer forinttal támogatja. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az adománynak a Viski Református 

Egyházközség Unicredit Banknál Nyíregyházán nyitott 10918001-00000104-45800004 
számlaszámára történő átutalásáról gondoskodjék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
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8.) Döntés a győri kistérség Családi Erőforrás Központja támogatásáról TÁMOP 
pályázat keretében 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy az előterjesztés elektronikus úton 
került megküldésre a képviselőknek. Annyit kíván hozzáfűzni, hogy az egyesülettel nem sikerült 
felvenni a kapcsolatot, így nem tudni, hogy a pályázat támogatása milyen kiadásokkal járna Vének 
számára. 
 
Kiss Tamás polgármester: Információ hiányában nem javasolja a pályázat támogatását. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szerintem sem tudunk semmi lényegeset a kötelezettségekről. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
61 / 2011. (IX.06.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a pályázat támogatása 
esetén az őt terhelő kötelezettségekről információval nem rendelkezik, a Czinka Panna Roma 

Kulturális Egyesület „A győri kistérség integrált szolgáltatásokat nyújtó Családi Erőforrás 
Központja” c. támogatás iránti kérelmét elutasítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
  

9.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
A) Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról 
szóló rendelet módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző  

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a rendelet módosítására azért van 
szükség, mert a Győr-Szol tájékoztatása szerint a zártkertben idényjelleggel tartózkodó 
ingatlantulajdonosoknak lehetőségük nyílik arra, hogy az őszi-téli időszakban, - amikor 
ténylegesen nem tartózkodnak Véneken-, ne kelljen rendelkezésre állási és ürítési díjat fizetniük. 
Ezt egyedi - közvetlenül a Győr-Szol-nak eljuttatott- kérelem alapján tehetik meg. Ez azért is 
lényeges, mert ily módon, ha a szüneteltetés időszaka alatt mégis helyeznek ki gyűjtőedényt, és a 
számlázást részükre ismét elindítja a program, az ezzel kapcsolatos esetleges reklamációk az 
önkormányzatot nem, csak a szolgáltatót és az ingatlantulajdonost érintik.  

 

Forrás József képviselő szerint ezzel viszont megnőne az illegális hulladéklerakók száma. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző valószínűleg ezt eddig is megtették, amíg 
rendelkezésre állási díjat kellett fizetniük. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Erről a lehetőségről mindenképp értesíteni kell az érintett 
ingatlantulajdonosokat. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző A zártkertben kifüggesztett hirdetményekben, és a 
honlapon is tájékoztatjuk az Ibolya és a Rózsa utca lakosait. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotta: 
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Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11 / 2011. (IX.07.) önkormányzati rendelete 
A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

11/2010.(XII.23.) rendelet módosításáról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

  
 
 B) Háziorvosi ügyeleti idő módosítása 
 Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit 
Közhasznú Kft. biztosítja Vének részére is a háziorvosi ügyeleti ellátást. A Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a Kft. 
működési engedélyének módosítása érdekében nyilatkozzon arról, hogy a tervezett ügyeleti idő 
változáshoz hozzájárul-e vagy sem.  
Ismerteteti az ügyeleti ellátás korábbi és új, tervezett időpontjait. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

62/ 2011. (IX.06.) határozat 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit 

Közhasznú Kft. (9086 Töltéstava, Petőfi u. 120.) által tervezett ügyeleti ellátás idejének 
módosításához hozzájárul. 

 
A módosítást követően az ügyeleti ellátás ideje az alábbiak szerint módosul: 

 Munkanapokon hétfőtől csütörtökig: 16 órától másnap reggel 7 óra 30 percig 

 Pénteki napokon: 13 óra 30 perctől szombat reggel 7 óra 30 percig 

 Szombaton és munkaszüneti napokon: 7 óra 30 perctől másnap reggel 7 óra 30 percig. 
 

Amennyiben az ügyeleti idő módosításából többletköltségek adódnak, annak megfizetését az 
önkormányzat vállalni nem tudja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 
 
 C.) Döntés beiskolázási támogatásról 
 Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a helyi rendelet alapján idén is adható 
ez a fajta támogatás, 2010-ben a jogosult általános iskolásoknak 4.500 Ft-ot, a középiskolásoknak 
5.500 Ft-ot,  a főiskolásoknak 7.500 Ft-ot állapított meg az önkormányzat. A támogatás 
jövedelemtől függően volt adható (nyugdíjminimum 150%-a). Tavaly 7 általános iskolás, 3 
középiskolás, és 1 felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató kapott támogatást.  

Bazsó Zsolt képviselő kérdezi, hogy mennyi jelenleg a nyugdíjminimum 150%-a? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző: 42 750,-Ft. 
 
Bazsó Zsolt képviselő szerint mindenképpen értesíteni kell a szülőket, honlapon keresztül, 
plakátokon stb. 
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Kiss Tamás polgármester Ez a kiadás betervezésre került-e a költségvetésbe? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Igen, szerepel a költségvetésben az idén is. 
 
Kiss Tamás polgármester javasolja, hogy a tavalyi összegekkel támogassák ebben az évben is az 
iskolásokat. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

63/ 2011. (IX.06.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete beiskolázási támogatást nyújt  2011/2012. 

tanévre azon tanulók után, ahol a családban az egy főre eső jövedelem az öregségi 
nyugdíjminimum 150%-át  nem haladja meg. A támogatás kérelemre adható, melyhez 

iskolalátogatási bizonyítványt és jövedelemigazolást is csatolni kell. 
A Képviselő-testület a beiskolázási támogatás mértékét az általános iskolába járók esetében 

4.500,- Ft-ban, a középiskolások esetében 5.500,- Ft-ban, a felsőfokú tanulmányokat folytatók 
esetében 7.500,- Ft-ban állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri a megbízott körjegyzőt, hogy a támogatási lehetőségről a település 
lakosságát a helyben szokásos módon értesítse, továbbá a támogatások kifizetéséről 

gondoskodjék. 
Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
 

D.) Tájékoztató pályázati lehetőségről 
 Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Leader-programban lehetőség 
nyílt kis értékű rendezvények, valamint nagyobb összegű közösségi tér kialakításához támogatásra 
pályázni. Ismerteteti a pályázati felhívásokat. Véleménye szerint a lehetőséget mindenképpen ki 
kell használni. 
 
Bazsó Zsolt képviselő ismerteti a nagyobb beruházási célokat, így: pl. rendezvényszervezésre, 
kiállítótér kialakítására, parkoló létesítésére, parkosításra, térburkolásra stb. A kisértékű 
rendezvények keretében pályázhatna az önkormányzat a hagyományos május 1-jei halászléfőző 
versenyre. 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a Faluház és a templom között egy központi, 
találkozási tér kialakítása lenne a cél, lehetőség szerint az Aranykert liget szebbé tétele, a révátkelő 
környékének területrendezése is szóba jöhetne. A pályázati adatlap benyújtásának határideje 
szeptember 29.  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző kérdi, mennyi önerőt kell vállalnia az 
önkormányzatnak? 
 
Kiss Tamás polgármester: Alapítványok, civil szervezetek számára a támogatási intenzitás a 
nettó költség 100%-a, az önkormányzatoknak viszont az ÁFA-t is meg kell fizetnie. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Szerintem ezt az önkormányzat jelenlegi anyagi 
helyzetében csak úgy lehetne megoldani, hogy támogatás- megelőlegező hitelt veszünk fel. 
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Kiss Tamás polgármester Nem javaslom hitel felvételét, inkább lépcsőzetesen kellene 
megvalósítani a pályázati célokat. Ha ez utóbbi szerint döntenénk, képesek lennénk a 
finanszírozásra? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a Leader-pályázatok esetében nem a 
szállítói finanszírozás, hanem az utófinanszírozás a bevett gyakorlat, tehát várhatóan meg kell 
előlegezni a költségeket, majd a megvalósítás után lehet benyújtani a számlákat, ezután folyósítják 
a támogatási összeget. Mivel a Leader-pályázatok megvalósítási ideje általában 2 év, szakaszos 
megvalósítás esetén úgy látja, képes lenne az önkormányzat az önerőt biztosítani. 
 
Molnárné Horváth Adrienne a Vének Községért Közalapítvány benyújtja a pályázatot, ha a 
feltételeknek megfelelünk. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a falu fejlődéséhez, szebbé tételéhez. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző: Az Alapítvány bevételei azonban nem biztos, hogy 
elegendőek lesznek a pénzintézeteknek egy ekkora költségigényű pályázat biztosítékaként. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó A pénzintézetek valószínűleg abban az esetben nyújtanak 
hitelt az Alapítványnak, ha az önkormányzat kezességet vállal. A teljes pályázati összeget így sem 
kapja meg az Alapítvány, kb. 20%-t neki, vagy az önkormányzatnak kell biztosítania.  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző: Célszerű lenne megtudni azt is, hogy ezzel a 
megoldással befogadják-e a pályázatot az MVH-nál? 
 
Kiss Tamás polgármester javasolja a kis értékű pályázatot benyújtani, a minden évben 
megrendezésre kerülő halászléfőző-verseny támogatására. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

64/ 2011. (IX.06.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(ÚMVP) IV. tengelye (LEADER) keretében a Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesület (mint 

illetékes HACS) tervezési területén megvalósuló 1 026 414 azonosító számú, Kisértékű helyi 
rendezvények támogatása elnevezésű LEADER célterülethez kapcsolódó „Nemzetközi 

Halászléfőző-verseny (falunap)” című projekthez pályázatát benyújtja, mely a következő szerint 
valósulna meg: 

Megvalósulás helye: Véneki Faluház udvara (hrsz. 74) 
Projekt rövid leírása: A véneki Halászléfőző-verseny (mely egyben a község falunapja is) 

programjainak, előadói díjak, gyermek programok anyagköltségeinek támogatása. 
A projekt teljes összege: 312 500,-Ft 

Önrész összege: 62 500,-Ft 
Támogatási igény: 250 000,-Ft 
Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

 
Napirendek után: 
 
Kiss Tamás polgármester megemlíti, hogy aktuális lenne a Közmeghallgatás, javasolja 
szeptember végén- október elején megtartani. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Az október vége megfelelőbb lenne, több mindenről tudnánk 
beszámolni. 
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A képviselő-testület támogatta az október végi időpontot közmeghallgatásra.  
 
Molnárné Horváth Adrienne kérdi, hogy mi van a pingpong-asztalra és a szúnyoggyérítésre 
szánt pénzzel? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy szúnyoggyérítésre idén szerencsére még 
nem volt szükség, utána kell nézni, hogy ebben az esetben mi a megfelelő eljárás, ez az összeg 
tartalékolható-e jövőre. 
 
Molnárné Horváth Adrienne: Szeretném megtudni, hogy mi lesz a Rákóczi utcában a lelógó 
faágakkal, mivel régóta jelentősen akadályozza az autó-közlekedést.  
 
Bazsó Zsolt képviselő elmondja, hogy a lelógó ágakat mindenképp levágják, de csak ha már a 
fák termést hoztak. 
 
Molnárné Horváth Adrienne panaszolja, hogy borzasztó büdös van az ATEV miatt, főleg 
kánikulában és éjszaka sem lehet ablakot nyitni, nemhogy nappal.  
 
Bazsó Zsolt elmondja, hogy azért van büdös, mert igaz hogy bezárt a gyár, de most 
komposztálót készítenek, és ez okozza a kellemetlen szagot. 
 
Molnárné Horváth Adrienne Ő már jelezte ezt a környezetvédelem felé, azt a választ kapta, 
hogy valószínűleg nem az előírásoknak megfelelően terítik a komposztot. Kéri a polgármestert, 
járjon el az ügyben. 
 
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 
 


