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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12.-én (szerdán) 
17,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Ladocsi József 
  Tolnay Károly képviselők 
 
Igazoltan távol van: Forrás József képviselő 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző - jegyzőkönyvvezető 

    
    

Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 5 főből 4 fő van. Ismerteti a 
napirendeket a meghívóban foglaltak szerint.  
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetértett, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
 

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 : a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának 
eredményeiről szóló beszámolót, ismét módosították a GyTKT Társulási megállapodását, 
aláírásra került a szerződés a Magyar Posta Zrt-vel a postahelyiség bérléséről, átutaltuk a 30 000,-
Ft adományt a viski óvoda számára, módosult a háziorvosi ügyelet ideje, kifizetésre kerültek a 
tanévkezdési támogatások a rászoruló családok részére. Szeptember 30.-án benyújtottuk a 
kisértékű rendezvények támogatására LEADER-pályázatunkat a Halászléfőző verseny tárgyában. 
 
Kéri, hogy a képviselők a beszámolót fogadják el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 67/ 2011. (X.12.) határozat 
 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

57,58,59,60,62,63,64/2011. (IX.06.) határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi 
és elfogadja. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
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2.) A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy 2011. szeptember 1-jétől változtak a szociális 
törvény előírásai a lakásfenntartási támogatásról, így a helyi lakásfenntartási támogatás feltételei is, 
ezért a helyi rendelet módosítására van szükség. A rendeletmódosítás tervezetét a képviselők 
előterjesztésben kézhez kapták, több kérdésben is dönteni kell. Mekkora legyen a havonta adható 
összeg, maximuma legyen-e. A benyújtási határidőkről is dönteni kell. Lehetőség van az egy- és 
többszemélyes háztartások közti differenciálásra is. 
 
Kiss Tamás polgármester: van- e lehetőség a vagyonkorlát alóli mentesítésre? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: nincs, a törvény előírásai szerint aki vagyonnal rendelkezik, 
nem részesülhet a támogatásban. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Mit jelent a vagyon ebben az esetben? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Minden hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, 
amely külön-külön meghaladja a minimálnyugdíj harmincszorosát, ez 855ezer forint, vagy 
együttesen a nyolcvanszorosát, ez jelenleg 2.280 ezer forint. Kivétel ez alól az az ingatlan, 
amelyben a támogatást kérő életvitelszerűen lakik, ezen a lakott ingatlanon fennálló vagyoni 
értékű jog, pl. haszonélvezet, illetve a mozgáskorlátozottság miatt fenntartott jármű. 
 
Kiss Tamás polgármester: Ezt teljes egészében az önkormányzatnak kell fedeznie, vagy 
hozzájárul az állam is? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Ezt teljes egészében az önkormányzat finanszírozza, állami 
hozzájárulást nem kapunk hozzá. 
 
Ladocsi József képviselő: Mi történik, ha elfogy a költségvetésbe betervezett pénz? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Szükség esetén lehetőség van átcsoportosításra, előirányzat-
módosításra. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szerintem legyen egyöntetűen 2.500,- Ft a támogatás, ennél többet nem 
tud az önkormányzat biztosítani. 
 
Tolnay Károly képviselő: Szerintem meg kell különböztetni az egyedül és a családban élőket is, 
teljesen eltérő  a helyzetük. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2011.(X.13.) önkormányzati rendelete 
A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

8/2007. (VI.29.) rendelet módosításáról 
 (A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
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3.) Gyermekvédelmi rendelet módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 

Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők 
kézhez kapták, kiegészíteni nem kívánja. Kéri, hogy a képviselők a rendeletmódosítást fogadják el, 
mely a beiskolázási támogatásban részesíthető véneki gyerekek körét bővítené. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2011.(X.13.) önkormányzati rendelete 
Az egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló  

6/2010. (IX.03.) rendelet módosításáról 
 (A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 

4.) Döntés Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 

Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is 
lehetőség nyílik csatlakozni az ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat a megyei önkormányzattal 
együtt ítélhet meg támogatást a pályázóknak, illetve az intézmény is támogathatja a főiskolásokat, 
egyetemistákat. Sajnos az intézmények és a megyei önkormányzat által nyújtott támogatás egyre 
inkább elmarad.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: Támogatom a csatlakozást, Véneken várhatóan idén is csak egy személy 
lesz rá jogosult. 
 
Tolnay Károly képviselő: Szerintem is csatlakozzunk, ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
68/2011. (X.12.) határozat  

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot 
aláírja, és azt az illetékes szerv felé megküldje, továbbá felkéri a megbízott körjegyzőt a pályázat 

helyi lebonyolítására. 
Határidő: 2011. október 14., folyamatos 

Felelős: Kiss Tamás polgármester,  
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
 
 

5.) Döntés 2012. évi belső ellenőrzési tervről 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
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Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzési tervet minden év 
november 15.-ig kell jóváhagynia a képviselő-testületnek, ezt többek között az önkormányzati 
törvény és kormányrendelet is előírja számára. Ismerteti az utóbbi években végzett ellenőrzések 
témáit. A belső ellenőrrel és a gazdálkodási előadóval folytatott megbeszélés alapján az előirányzat 
nyilvántartás felülvizsgálatát javasolja a 2012. évben. Azt vizsgálnák, hogy az előirányzat 
nyilvántartás az előírásoknak megfelelően történt-e a 2011. évben. Elmondja, hogy a körjegyzőség 
szerencsés helyzetben van a témaválasztást tekintve, hiszen a véneki tapasztalatokat Kisbajcsra is 
alkalmazni tudja, és viszont. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
69/ 2011. (X.12.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évben a belső ellenőrzés által vizsgált 
témakörnek az előirányzat nyilvántartás felülvizsgálatát fogadja el. 

Határidő: 2011. november 15. 
Felelős: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
 
 

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

 
A) GyTKT Társulási Megállapodás módosítása   
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző ismerteti a módosítás okait. Tájékoztatja a képviselőket, hogy 
a szeptember 7.-i Társulási Tanácsülésen nyomatékosan felhívták a polgármesterek figyelmét a 
testületi határozatok megküldésének fontosságára, mivel sok pályázat és kezdeményezés ezek 
elmaradása miatt csúszik. A jövőben még inkább figyelemmel kísérik a települések határozatainak 
határidőn belüli beérkezését. 
Kéri a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 

70/2011.(X.12.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Tanácsülése által 2011. szeptember 7-én tárgyalt Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak 
szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 

A módosítás értelmében a továbbiakban Nagyszentjános Község Önkormányzata családi napközi 
telephelyet biztosít, továbbá Győrújbarát és Ikrény a Társulás társszékhelyeként működik.   

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

B) Fogathajtó verseny támogatása 
 Előadó: Kiss Tamás polgármester, Bazsó Zsolt képviselő 
 

Kiss Tamás polgármester felkéri Bazsó Zsolt képviselőt a napirendi pont ismertetésére. 
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Bazsó Zsolt képviselő: Mint arról értesültek a képviselők, október utolsó hétvégéjén Véneken 
kerül megrendezésre az I. Szigetköz-Vének kutyafogathajtó kupa, melyhez a szervezők az 
önkormányzat támogatását is kérik. Ismerteti a program-tervezetet.  
 
Kiss Tamás polgármester: Hány résztvevőre számítanak? 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Jelenleg mintegy 30 versenyző ígérkezik az ország minden részéből, de 
ez a szám még meglehetősen képlékeny. 
 
Kiss Tamás polgármester: Javaslom a verseny támogatását, a falu idegenforgalmát fellendítené, 
elvinné az országba Vének hírét, nem beszélve arról, ha jók lesznek az idei tapasztalatok, akár 
minden évben megrendezhetik ezt a versenyt. Mekkora összeg maradt meg a halászléfőző-
versenyre betervezett keretből? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Kb. 30 ezer forint. 
 
Kiss Tamás polgármester: Nem lehetne ezt kiegészíteni a reprezentációs keret terhére?  
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Van rá mód, ha szükséges. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

71/ 2011. (X.12.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2011. október 29-30.-

án Vének községben megrendezésre kerülő I. kutya-fogathajtó verseny megrendezéséhez 
legfeljebb 20.00,-Ft összeg erejéig hozzájárul. 

Határidő: 2011. október 30. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

  
 

Napirendek után: 
 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Vének Községért Közalapítvány 
pályázatot nyújt be a LEADER célterülethez kapcsolódóan közösségi terek és a Faluház 
felújításának támogatására, melyhez a korábban megbeszéltek szerint az önkormányzat kezességet 
vállal, mivel az Alapítvány bevételei nem elegendőek egy ilyen nagy költségigényű projekt 
megvalósításához. A pályázat benyújtási határideje november 15.  
 
 
 
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 


