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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV   
 
Mely készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én 
(szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott nyílt testületi ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 
  Ladocsi József 
  Tolnai Károly képviselők 

 
Igazoltan távol vannak: Bazsó Zsolt 

Forrás József képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző  

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 
    

 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelent képviselőket, és megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert 5 főből 3 fő jelen 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 két ülés között történtekről 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 

Kiss Tamás polgármester ismerteti  a legutóbbi testületi ülés óta lejárt határidejű határozatokat: 
a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi háromnegyed éves 
teljesítéséről szóló beszámolót, a 2012. évi koncepciót, a Győri TKT Társulási Megállapodásának 
módosítását, valamint döntött a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Tanácsába delegált tag személyéről. Ezen kívül határozat született a nyugdíjasoknak juttatott 
ajándékutalványokról, melyek néhány napja kiosztásra is kerültek. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

95 / 2011. (XII.14.) határozat 
 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 81,82,83,84,85/2011. (XI.29.) számú 

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

Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 

2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
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Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kéri, 
hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket. 

 
Ladocsi József képviselő: Azt szeretném tudni, hogy a Kompok-révek szakfeladaton hogyan 
alakulnak a bevételek és a kiadások, a megítélt pályázati támogatás megérkezett-e már? 
Amennyiben nem kapja meg az önkormányzat, akkor hogyan lesz a működtetési költség 
kifizetve?  
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a révüzemeltetéshez elnyert 1.036 ezer 
forint még nem érkezett meg az önkormányzat számlájára, sajnos egyenlőre nem is várható. 

 

 
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
14 /2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete  

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

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.)  
 
 

 

3.) Közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-
elvezetés díjának meghatározásáról szóló rendelet elfogadása  
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző  

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta az anyagot, van-e kérdés azzal 
kapcsolatban?  
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy az eredeti előterjesztés a mai napon 
módosításra került, amit a képviselők e-mailben kézhez kaptak. Mivel nemcsak a díjakban, hanem 
többek között fogalom-meghatározásokban is változás történt, így célszerűbb az érvényes 
rendeletet hatályon kívül helyezni, és egy teljesen újat alkotni.  
Ismerteti az új díjtételeket. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 Vének Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete  

A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól,  
valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról  

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.)  

 

 
Forrás József képviselő megérkezett a testületi ülésre. 

 
4.) 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
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Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy a testületi tagok megkapták a belső ellenőri 
összefoglalót, azt kiegészíteni nem kívánja. 

 
Forrás József képviselő: Miért maradt el a megbízások aláírása, esetlegesen nem lehetne állandó 
megbízást adni? 

 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Itt az önkormányzat saját maga által készített szabályzatában 
szereplő meghatalmazásról van szó, ahol a megbízott aláírása hiányzik. Minden leltári körzetnek 
megvannak a megfelelő leltári ellenőrei, és közülük maradt ki valaki. 
 
 
A képviselő-testület a jelentést egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

96 /2011.(XII.14.) határozat  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az önkormányzatnál 2011. évben végzett belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót  
tudomásul veszi, és elfogadja.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző  

 

 
 

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

 
 A) Döntés Győr-Szol hitel visszafizetéséről 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás azzal a felhívással fordult az önkormányzathoz, hogy legkésőbb a 
decemberi ülésén döntsön az alapító okiratban vállalt önrész feletti támogatási önrész 
kifizetésének módjáról. Az előterjesztésben is látszik, hogy az adósság rendezésének két 
lehetséges módja van: ezt az összeget vagy kifizeti az önkormányzat, vagy tulajdoni rész 
átadásával rendezi a tartozást. Vének esetében ez 1.056.650.-Ft-ot jelent. 

 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy Bazsó Zsolt képviselő úr véleményét 
megküldte e-mail -ben, szeretné felolvasni. Ismerteti a levelet: Az Alapító Okiratban aláírt és 
vállalt kötelezettséget elfogadta a testület és fizeti is. Tudomása szerint ezt a módosítást viszont 
egyetlen önkormányzat, így Vének sem írta alá, ezért nem biztos, hogy van jogalapja a 
követelésnek. Állítólagosan ezt már jogászok vizsgálják, így amíg a helyzet nem tisztázott, nem 
támogatja a további követelés elfogadását.   

 
Forrás József képviselő: Ki lehetne várni, hogy más önkormányzatok miként döntenek, és 
együtt is felléphetnének a települések annak érdekében, hogy ne kelljen átadni a tulajdoni 
hányadunkat. 

 
Tolnai Károly képviselő: Ha csak egy település is átengedi a vagyonrészét, vagy jelenleg is, ha 
egy valaki Győr mellett szavaz, semmit sem tudunk ellene tenni, Győr monopolhelyzetbe került. 

 
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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 97/ 2011. (XII.14.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  

Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a KEOP-1.1.1/2F-2008-

0001 azonosítószámú projekt alapján elnyert, vissza nem térítendő támogatáshoz biztosított, a 

Társulási Megállapodásban rögzített önrész és a Támogatási szerződés alapján előírt önrész 

különbözetének megfizetését nem vállalja, illetőleg annak megfizetését tulajdoni részarány fejében 

más tag önkormányzatnak felajánlani nem kívánja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 

 

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

K.m.f.  
 
 

Kiss Tamás    Tóthné Ács Ildikó  
polgármester    megbízott körjegyző  

 

 

 

 

 

 

 
 


