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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 24-én ( csütörtök) 20,00 
órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 

Bazsó Zsolt alpolgármester 
Forrás József, Nagy Lóránt, Ladocsi József képviselők 

 
Igazoltan távol van: --- 

   
Jelen van továbbá:  
tanácskozási joggal: dr. Burányi Bernadett jegyző 
jegyzőkönyvvezető: Tolnay Béláné gazdálkodási előadó  
 
Meghívottak: Nincs meghívott. 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 képviselő közül 5 fő jelen van. Ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak 
szerint. Szociális kérelemről, valamint egyéb döntést igénylő ügyről nem tud. Kéri, hogy a napirendet a 
képviselők fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
128/2013.(X. 24.) határozat 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 24-ei képviselő-testületi ülés 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Kiss Tamás polgármester 
2. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Kiss Tamás polgármester; dr. 

Burányi Bernadett jegyző 
3. A települési szilárd hulladékok kezeléséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: 

Kiss Tamás polgármester; dr. Burányi Bernadett jegyző 
4. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi ¾-ed éves gazdálkodásának eredményéről Előadó: Kiss Tamás 

polgármester 
5. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója Előadó: Kiss Tamás polgármester 
6. Vének Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása Előadó: dr. Burányi Bernadett jegyző 

 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a 2013. szeptember 16-án tartott ülésen 
elfogadott határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint: elfogadta a képviselő-testület az 
önkormányzat 2013. I. félév gazdálkodásáról készült beszámolót, az önkormányzat esélyegyenlőségi 
programját, a képviselő-testület döntése alapján benyújtásra került a működésképesség megőrzésére a 
pályázat, jóváhagyta a képviselő-testület a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának 
módosítását, az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjprogramhoz, mely 
pályázatok benyújtási határideje 2013. november 15., december 14-ig pedig rögzíteni kell a bírálatot is. 
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kérdés van-e a képviselő-testület részéről. 
 
Kérdés nem volt. 
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Kiss Tamás polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadják el. Majd az alábbi 
határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. szeptember 16-ai képviselő-testületi ülésen elfogadott 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
  
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

129/2013.(X. 24.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. szeptember 16-ai képviselő-testületi ülésen 

elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 
2.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző röviden ismerteti az írásbeli előterjesztés tartalmát. Elmondja továbbá, 
hogy az önkormányzat minden önkormányzati választást követően a képviselő-testület újraalakulása miatt 
felül kell, hogy vizsgálja a szervezeti és működési szabályzatát, az önkormányzat jelenlegi rendelete 2007. 
évben készült. Emiatt, illetve az új Mötv. hatálybalépése miatt szükséges a teljes felülvizsgálat. A Közös 
Hivatalhoz tartozó önkormányzatok esetében célszerű lenne egy egységes, de az önkormányzati 
eltérőségeket, elképzeléseket figyelembe vevő rendelet megalkotása. Kisbajcs és Vének jelenlegi rendeletei 
azonos felépítésűek, viszont a nagybajcsi rendelet ettől eltérő. Ezért kéri a képviselő-testületet, hogy a 
rendelet felülvizsgálatának szükségességét vegyék tudomásul, viszont a napirend megtárgyalását halasszák a 
következő testületi ülésre. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 6/2007. (V.18.) rendeletének teljes körű felülvizsgálata szükséges. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt a rendelet soron következő képviselő-testületi ülésre történő 
előkészítésére. 
Határidő: Soron következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

130/2013.(X. 24.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2007. (V.18.) rendeletének teljes körű felülvizsgálata 
szükséges. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt a rendelet soron következő képviselő-
testületi ülésre történő előkészítésére. 

Határidő: Soron következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
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3.) A települési szilárd hulladékok kezeléséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy jogszabályi változás miatt szükséges a felülvizsgálat. 

Fogalom meghatározásoknak az önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabályokban foglaltakkal 

összhangban kell lennie, azt a fogalmat, amit más jogszabály meghatároz nem szabad a helyi rendeletben 

megismételni. Két fogalmat kell megállapítani az önálló ingatlant, és üdülőterület fogalmát. Tájékoztatja a 

testületet, hogy a közszolgáltatási díj meghatározása már nem a testület feladta, illetve a hátralékok 

behajtását a helyi jegyző helyett a NAV végzi. A jogszabály szerint a képviselő-testület felhatalmazást 

kapott, hogy az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat állapítsa meg, amennyiben vannak ilyen 

ingatlanok a településen. A tervezett 10. §-a tartalmazza az üdülőterületi sajátos szabályokat. Kövecses 

Péter úrral, a Győrszol városgazdálkodási igazgatójával egyeztetett, aki elmondta, hogy meg kell határozni 

a rendeletben az üdülőterületet, meg kell jelölni továbbá azt az időszakot, amikor nem veszik igénybe a 

szolgáltatást az üdülőterületesek és a szüneteltetésre van lehetőségük. Ha kukával nem lehet megoldani, 

akkor zsákkal. A zsák esetében vegyes gyűjtés van, aminek literdíja van. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre 

állási díjban nincs bent a zsák ára. A zsákot az önkormányzat adja ki az ingatlanhasználónak. Az 

önkormányzat megvenné a szolgáltatótól, az ingatlanhasználó pedig az önkormányzatnak fizet. Hetente 

egyszer vinnék el a zsákot, valószínűleg a szürke kuka napján. Azt kérték, hogy egységes legyen a 

szolgáltatás mindkét utcában. Ne legyen az, hogy egyik utcában zsákos gyűjtés van, a másikban kukás 

gyűjtés. Problémaként jelentkezik, hogy hosszú ideig kint van a szemét az utcán. Erre azt javasolta 

Kövecses Péter úr, hogy az önkormányzatnak tudnának egy nagyobb edényt biztosítani, ahova be tudnák 

az üdülőterületesek tenni a szemetüket. Kéri, hogy a képviselő-testület, hogy vitassa meg a tervezetet. 

 
Forrás József képviselő elmondja, hogy a Rózsa utcában megoldható a szállítás, azonban az Ibolya 
utcában zsákos módszerrel kerül gyűjtésre a szemét. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester kérdezi, mi köze van az önkormányzatnak az üdülősök szemétszállításához, 
ha nem nekik kell bejelenteni a szüneteltetés időtartamát, illetve nem kell a hátralékot behajtani. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége van, 
az üdülőterületre vonatkozó sajátos szabályokat kell megalkotni. 
 
Kiss Tamás polgármester szerint azt kellene biztosítani, hogy egész évben bejelenthesse az 
ingatlantulajdonos, hogy szünetelteti a szolgáltatást.  
 
dr. Burányi Bernadett jegyző kérdezi, ha zsákos megoldás  lenne, akkor ahhoz mit szólnának az 
ingatlanhasználók. 
 
Forrás József képviselő ez már eddig is működött, de ha két héten belül nem szállították el, akkor az a 
szemét szanaszét volt. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy azt is meg lehetne oldani, hogy a zsák az önkormányzat 
udvarán kerülne összegyűjtésre egy nagy konténerbe. 
 
Forrás József képviselő elmondja, hogy az az 1100 literes konténer pillanatok alatt megtelik, és nem csak 
a napi szemét fog belekerülni. Kérdezi továbbá, hogy kinek kell fizetni a nagy konténert? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy valószínűleg az az önkormányzatnak. 
 
Forrás József képviselő elmondja, hogy kukát kellene biztosítani a tulajdonosoknak és azt egy helyre 
kitenni, majd azt a szolgáltató elszállítja onnan. A helyet az önkormányzatnak kell meghatározni és 
biztosítani. Ezzel azonban kötelezünk mindenkit arra, hogy kukával rendelkezzen. 
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Bazsó Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy miért akarnák azokat kuka használatára kötelezni, akinek 
nincs épület az ingatlanon. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a rendelet elfogadásával egyidejűleg a Győr-szolnak adatot 
kell szolgáltatni a tulajdonosokról. Majd a szolgáltató kiveti a rendelkezésre állási díjat. 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a rendeletben az legyen benne, ami amúgy is tény és jelenleg is 
működik, egy helyet kijelölhet az önkormányzat, és oda, aki akarja, kihúzhatja a kukáját. 
 
Nagy Lóránt képviselő elmondja, hogyha valaki kihúzza a kukát, akkor ott szemét lesz. Vagy 
mindenkinek nagyon be kell tartani, hogy minden hónap első csütörtökjén lesz a szállítás. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester szerint egységes megoldást kellene alkalmazni. 
 
Forrás József képviselő javasolja, hogy a dolgot az üdülősökkel is beszéljék meg. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a települési szilárd hulladékok kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2010. (XII.23.) önkormányzati rendeletének teljes körű felülvizsgálata szükséges. 
Azonban az üdülőterületre vonatkozó sajátos szabályok megalkotásához további előkészítő munka szükséges. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt a rendelet soron következő képviselő-testületi ülésre történő 
előkészítésére. 
Határidő: Soron következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

131/2013.(X. 24.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a települési szilárd hulladékok 

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2010. (XII.23.) önkormányzati rendeletének teljes 
körű felülvizsgálata szükséges. Azonban az üdülőterületre vonatkozó sajátos szabályok megalkotásához 

további előkészítő munka szükséges. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt a rendelet soron következő képviselő-

testületi ülésre történő előkészítésére. 
Határidő: Soron következő képviselő-testületi ülés 

Felelős: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
 
4.)Beszámoló az önkormányzat 2013. évi ¾-ed éves gazdálkodásának eredményéről 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők kézhez kapták, azt kiegészíteni 
nem kívánja. Kéri, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester nem tudja, hogy miért csak 360 ezer forint került kiszámlázásra, pl. Jurta. 
 
Kiss Tamás polgármester szerint azért, mert a közüzemi számlák később jönnek meg. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy a révhajó fenntartásban milyen költségek vannak benne? 
Továbbá a zöldterületek kezelésében bent van –e az önjáró fűnyíró, megbízási díj, hogy alakul ezen a 
szakfeladaton? 
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Tolnay Béláné gazdálkodási előadó ismerteti, hogy a révhajós megbízási díja, illetve karbantartási 
költségek szerepelnek a révnél.  Zöldterületek kezelésénél a megbízási díjak kifizetésre kerültek, a MÁK 
felé való jelentés csúszik. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy a jelentés az adós kolléganő dolga lenne? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy egy hónap csúszás van a könyvelésben, ezt nem 
tudja ő sem korrigálni. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy 250 liter benzint elkaszáltak? Elmondja továbbá, hogy 
villanyszerződést felül kell vizsgálni, a téli időszakban nem kell villany a révhez. 
  
Nagy Lóránt képviselő elmondja, hogy a révháznál a cserepeket meg kellene igazítani. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester önkormányzati jogalkotásnál a teljesítés miért 90%? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy Kisbajcsot segítette ki az önkormányzat, már 
rendezve van a dolog az önkormányzatok között. 
 
Kiss Tamás polgármester erről tájékoztatást kér a közeljövőben. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester december 31-ig kéri az adós kolléganőt tájékoztassa a képviselő-testületet, 
hogy ki tartozik talajterhelési díjjal, kérjen a szolgáltatótól pontos listát. A tartozás törléséről is kér 
tájékoztatást. Kérdezi továbbá, hogy a civil szervezetek támogatása: 964 ezer forint, mit takar pontosan? 
Miért az önkormányzatnak kell fizetni?   
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a civil szervezetek támogatása az alábbiakat takarja: 
tervezési költség (381 ezer forint), játszótéri berendezések telepítésének tervezése (99 ezer forint), 
faluközpont és zöldterület fejlesztés, kertépítési tervezet (160 ezer forint), az önkormányzattól az 
alapítványnak 200 ezer forint pénzáttétel történt a számlák rendezése érdekében. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy a tv előfizetési díjat le tudjuk mondani, kéri Nagy Lóránt 
képviselőtársát, hogy nézzen utána a tv előfizetésnek. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó kéri a képviselőket, hogy a könyvtári támogatás felhasználásáról 
döntsenek, mert lejár a rendelkezésre álló határidő. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester teljesíteni fogják a kérést. 
 
Forrás József képviselő kérdezi, hogy a vis maioros pénzeket meg kell előlegezni, ennek a megvalósítása, 
hogyan fog történni? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy szakaszos megvalósítást írt le a beszámolóban, 
javasolja az előkészítési munkálatok megkezdését, mivel a határidő 2014. szeptember 2. 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy szeretné, ha egy kézben lenne a megvalósítás. Majd az alábbi 
határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi ¾-ed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót 
az előterjesztés szerint megismerte és elfogadja.  
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
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Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

132/2013.(X. 24.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi ¾-ed éves gazdálkodásáról 

szóló beszámolót az előterjesztés szerint megismerte és elfogadja.  
Határidő: 2013. október 31. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
4.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 

 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a komp és révközlekedés hajtó és kenőanyagok 30 ezer 
forinttal nem fog működni. A karbantartás kisjavítást is kevésnek találja. 
  
Forrás József képviselő javasolja, hogy 100 ezer forint legyen a karbantartás és 60 ezer forint legyen a 
hajtó és kenőanyag. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy a postahelyiséget ki kell adni az önkormányzatnak. 
 
Forrás József képviselő a postai szolgálatot csak úgy tudják vállalni, ha egy helyiséget biztosít az 
önkormányzat. Továbbá javasolja, hogy a zöldterületek kezelésénél a benzint meg kell emelni, 60 ezer 
forintra. Szúnyog gyérítés esetén a gép beszerzését is javasolja. 
  
Ladocsi József képviselő kérdezi, hogy miért emelkedett duplájára az iskolai hozzájárulás? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a gyermeklétszám emelkedett, valamint amiatt, hogy 
Vámosszabadi nem vállalja a győri gyerekek étkeztetését és utaztatását, és emiatt többletköltsége keletkezik 
az önkormányzatoknak. 
 
Ladocsi József képviselő kérdezi, mi van a gázcsere-telepnél történt lopással, hiszen a koncepcióban újra 
szerepel a kiadások között. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a gáztöltés ára kifizetésre került, a palackok ára 
nem került kifizetésre. Az önkormányzatot behajtással fenyegetik. A számla fizetési határideje 2014. 
március 20. napja. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester ezt meg kell reklamálni, és megnézni, hogy milyen jogi útra lehet terelni. 
 
Kiss Tamás polgármester kéri, hogy a révnél 80 ezer forint bevétellel számoljanak, a zöldterületek 
kezelésénél a karbantartásnál az 50 ezer forintot kevésnek találja, emeljék meg 100 ezerre. Reméli, hogy 
győrszolos hitelt a működésképesség megőrzésére szolgáló pályázatból tudják majd kifizetni. Tüzelőanyag 
beszerzés 100 ezer forintot, valamint a játszótér áthelyezésre javasol betervezni a 300 ezer forintot. A 
temetési segélynél kéri a 2013-as összeggel (60 ezer Ft) kér számolni. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy így a 276 ezer forintos hiány növekedni fog, kb. 
650 ezer forintra.   
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Kiss Tamás polgármester összefoglalja az elhangzottakat és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-
testület elé:  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés 
szerint megismerte, és az alábbi módosításokkal együtt elfogadja: 

 Komp és révközlekedés: hajtó és kenőanyag 60 ezer, karbantartás, kisjavítás 100 ezer forint. Jegyeladás bevétele 
80 ezer forint. 

 Zöldterületek kezelése, közterületek, parkok: hajtó és kenőanyag 60 ezer forint, karbantartás kisjavítás 100 ezer 
forint. 

 Város és községgazdálkodás: tüzelőanyag beszerzés 100 ezer forint, játszótér áthelyezés 300 ezer forint.  

 Temetési segély: 60 ezer forint. 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

133/2013.(X. 24.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2014. évi költségvetési 
koncepcióját az előterjesztés szerint megismerte, és az alábbi módosításokkal együtt elfogadja: 

 Komp és révközlekedés: hajtó és kenőanyag 60 ezer, karbantartás, kisjavítás 100 ezer forint. 
Jegyeladás bevétele 80 ezer forint. 

 Zöldterületek kezelése, közterületek, parkok: hajtó és kenőanyag 60 ezer forint, karbantartás 
kisjavítás 100 ezer forint. 

 Város és községgazdálkodás: tüzelőanyag beszerzés 100 ezer forint, játszótér áthelyezés 300 ezer 
forint. 

 Temetési segély: 60 ezer forint. 
Határidő: 2013. október 31. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

5.) Vének Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: dr. Burányi Bernadett jegyző 

 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a közalapítvány alapító okiratát egyrészt személyi 
változások miatt szükséges módosítani. Ismerteti a lemondásokat, valamint az új tagokat, melyekhez 
nyilatkozat is rendelkezésre áll. Elmondja továbbá, hogy az elszámolások egyszerűsítése miatt szükséges a 
közalapítvány céljainak jogszabály szerinti besorolása, melyeket szintén ismertet. Tájékoztatja továbbá a 
testületet, hogy a célok szerinti besorolást a közalapítvány nem azért kéri, mert közhasznú szervezetként 
szeretne működni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítását az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítások 
nyilvántartásban való átvezetése érdekében az illetékes Törvényszék előtt járjon el. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: dr. Burányi Bernadett 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
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Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

134/2013.(X. 24.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Községért Közalapítvány alapító okiratának 

módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalására, valamint a 
módosítások nyilvántartásban való átvezetése érdekében az illetékes Törvényszék előtt járjon el. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: dr. Burányi Bernadett 

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

K.m.f. 
 
 
 

Kiss Tamás  dr. Burányi Bernadett 
                      polgármester      jegyző 


