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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-án (hétfőn) 16,00 órai 
kezdettel tartott zárt ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 

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

 
Igazoltan távol van:---- 

   
Jelen van továbbá: tanácskozási joggal: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
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. 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: 
 

140/2013.(XII.16.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. december 16-ai zárt képviselő-testületi ülés 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
1) Szociális tűzifa kérelmek elbírálása Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett 

jegyző 
2) Szabó Károlyné Vének, Petőfi S. u. 33. szám alatti lakos átmeneti segély kérelme Előadó: Kiss 

Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
3) Nyugdíjas utalvány megállapítása Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 
 
1.) Szociális tűzifa kérelmek elbírálása 

Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a rendeletben jövedelemhatárt állapított 
meg a képviselő-testület, aminek meg kell felelni. Kérés volt a testület részéről, hogy vagyonvizsgálatot 
ne végezzenek, a lakásban, illetve házban való tartózkodás jogcímének igazolására elég legyen nyilatkozat 
benyújtása, valamint az esetleges környezettanulmány végzésétől is tekintsenek el. Mindösszesen 10 
kérelem érkezett be, melyeket ismertet. (Összefoglaló jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Elmondja, hogy lehetőség 
van kivételes méltányosságból is megállapítani támogatást, viszont figyelembe kell venni az 
önkormányzat rendelkezésére álló támogatási keretet és a rendelet szerint adható legkisebb mennyiséget. 
 
Kiss Tamás polgármester javasolja, hogy 63.000 Ft egy főre jutó jövedelem felett ne állapítsanak meg 
támogatást, így a kérelmezők közül 3 fő esik ki és 7-en kapnának támogatást, mindenki 1,5 m3-t, ami 
0,86 erdei köbméternek felel meg. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy azok esetében, akik megfelelnek a rendeletben foglalt 
feltételeknek lehet alkalmazni a rendelet 3. § (11) bekezdését, ami szerint, a támogatást az önkormányzat 
csak a rendelkezésére álló keret terhéig tudja nyújtani.  
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi két határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
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I. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet, továbbá Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 
12/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1)-(4) bekezdéseiben foglalt 
jogosultsági feltételek alapján az alábbi kérelmeknek helyt ad, és az alábbi kérelmezők lakásának téli fűtéséhez 
0,86 erdei m3 (1,5 m3) kemény tűzifát biztosít: 

 
1) Szabó Károlyné (Győr, 1963.07.05., an: Pintér Mária, magyar állampolgár, nő, TAJ: 074 115 288) 

Vének, Petőfi S. u. 33. szám alatti lakos.  
2) Hauzer Péterné (Győr, 1982.11.25., an: Pál Irén, magyar állampolgár, nő, TAJ: 087 540 169) 

Vének, Petőfi S. u. 15. szám alatti lakos.  
3) Dékán Péter (Győr, 1975.01.07., an: Nagy Mária, magyar állampolgár, férfi, TAJ: 032 755 532) 

Vének, Rákóczi F. u. 16. szám alatti lakos.  
4) Ábrahám Gábor András (Győr, 1953.11.09., an: Fuli Rozália, magyar állampolgár, férfi, TAJ: 

018 266 968) Vének, Petőfi S. u. 19. szám alatti lakos. 
5) Nagy József (Győr, 1983.10.07., an: Pethő Anna, magyar állampolgár, férfi, TAJ: 039 350 200) 

Vének, Rákóczi F. u. 8. szám alatti lakos. 
6) Zombori György (Győr, 1967.12.24., an: Hinczmann Anna, magyar állampolgár, férfi, TAJ: 

027 735 651)Vének, Petőfi S. u. 5. szám alatti lakos. 
7) Borbély Hilda (Győr, 1974.11.20., an: Kalányos Irén, magyar állampolgár, nő, TAJ: 081 619 973) 

Vének, Petőfi S. u. 17. szám alatti lakos. 
 

Képviselő-testület felhívja a támogatottak figyelmét arra, hogy a Rendelet 3.§ (1) bekezdése c) pontja értelmében a 
támogatott „vállalja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos 
terület, járda tisztántartását, valamint biztosítja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház higiénikus állapotát.” 
Ezen kötelezettségvállalás teljesítését a képviselő-testület ellenőrizheti, mely feltételek teljesítésére a kérelmezőt ötnapos 
határidő kitűzésével – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólíthatja. Amennyiben a kérelmező a 
feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, ugyanazon lakásra vonatkozóan a támogatási döntés jogerőre 
emelkedésétől számított tizenkét hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be Vének Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete, illetve Polgármestere döntési jogkörébe tartozó szociális ellátás iránti kérelmet. 

Határidő: 2014. május 30. 
    Felelős: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 
II. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet, továbbá Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 
12/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (11) bekezdésében foglaltak 
alapján, az önkormányzat rendelkezésére álló támogatási mennyiség kimerülése miatt, az alábbi kérelmeket 
elutasítja: 

 
1. Halmai Zoltán (Győr, 1958.05.08., an: Sánta Piroska, magyar állampolgár, férfi, TAJ: 021 881 190) 

Vének, Rákóczi F. u. 27. szám alatti lakos.  
2. Tóth Norbert (Győr, 1984.08.20., a.n: Horváth Ilona, magyar állampolgár, férfi, TAJ: 039 869 438) 

Töltéstava, Széchenyi u. 35. szám alatti lakos.   
3. Nagy Lajos Miklósné (Győr, 1956.06.17., a.n: Németh Erzsébet, magyar állampolgár, nő, TAJ: 

069 536 627)Vének, Petőfi S. u. 2. szám alatti lakos.  
 

Határidő: 2014. május 30. 
    Felelős: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

141/2013.(XII.16.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet, továbbá Vének 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól 

szóló 12/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1)-(4) bekezdéseiben 
foglalt jogosultsági feltételek alapján az alábbi kérelmeknek helyt ad, és az alábbi kérelmezők lakásának téli 

fűtéséhez 0,86 erdei m3 (1,5 m3) kemény tűzifát biztosít: 
1) Szabó Károlyné (Győr, 1963.07.05., an: Pintér Mária, magyar állampolgár, nő, TAJ: 

074 115 288) Vének, Petőfi S. u. 33. szám alatti lakos. 
2) Hauzer Péterné (Győr, 1982.11.25., an: Pál Irén, magyar állampolgár, nő, TAJ: 087 540 

169) Vének, Petőfi S. u. 15. szám alatti lakos. 
3) Dékán Péter (Győr, 1975.01.07., an: Nagy Mária, magyar állampolgár, férfi, TAJ: 

032 755 532) Vének, Rákóczi F. u. 16. szám alatti lakos. 
4) Ábrahám Gábor András (Győr, 1953.11.09., an: Fuli Rozália, magyar állampolgár, férfi, 

TAJ: 018 266 968) Vének, Petőfi S. u. 19. szám alatti lakos. 
5) Nagy József (Győr, 1983.10.07., an: Pethő Anna, magyar állampolgár, férfi, TAJ: 039 350 

200) Vének, Rákóczi F. u. 8. szám alatti lakos. 
6) Zombori György (Győr, 1967.12.24., an: Hinczmann Anna, magyar állampolgár, férfi, 

TAJ: 027 735 651)Vének, Petőfi S. u. 5. szám alatti lakos. 
7) Borbély Hilda (Győr, 1974.11.20., an: Kalányos Irén, magyar állampolgár, nő, TAJ: 

081 619 973) Vének, Petőfi S. u. 17. szám alatti lakos. 
Képviselő-testület felhívja a támogatottak figyelmét arra, hogy a Rendelet 3.§ (1) bekezdése c) pontja 
értelmében a támogatott „vállalja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a 

kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartását, valamint biztosítja az életvitelszerűen lakott lakás vagy 
ház higiénikus állapotát.” 

Ezen kötelezettségvállalás teljesítését a képviselő-testület ellenőrizheti, mely feltételek teljesítésére a 
kérelmezőt ötnapos határidő kitűzésével – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – 

felszólíthatja. Amennyiben a kérelmező a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, ugyanazon 
lakásra vonatkozóan a támogatási döntés jogerőre emelkedésétől számított tizenkét hónapon belül a 

háztartás egy tagja sem nyújthat be Vének Község Önkormányzat Képviselő-testülete, illetve 
Polgármestere döntési jogkörébe tartozó szociális ellátás iránti kérelmet. 

Határidő: 2014. május 30. 
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: 
 

142/2013.(XII.16.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet, továbbá Vének 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól 

szóló 12/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (11) bekezdésében 
foglaltak alapján, az önkormányzat rendelkezésére álló támogatási mennyiség kimerülése miatt, az alábbi 

kérelmeket elutasítja: 
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1. Halmai Zoltán (Győr, 1958.05.08., an: Sánta Piroska, magyar állampolgár, férfi, TAJ: 021 881 

190) Vének, Rákóczi F. u. 27. szám alatti lakos.  
2. Tóth Norbert (Győr, 1984.08.20., a.n: Horváth Ilona, magyar állampolgár, férfi, TAJ: 039 869 

438) Töltéstava, Széchenyi u. 35. szám alatti lakos.   
3. Nagy Lajos Miklósné (Győr, 1956.06.17., a.n: Németh Erzsébet, magyar állampolgár, nő, TAJ: 

069 536 627)Vének, Petőfi S. u. 2. szám alatti lakos.  
Határidő: 2014. május 30. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 

 
 
2) Szabó Károlyné Vének, Petőfi S. u. 33. szám alatti lakos átmeneti segély kérelme  
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző ismerteti a kérelem indokait, valamint az egy főre jutó jövedelmet, ami az 

önkormányzatban foglalt jövedelemhatárt nem haladja meg. Kéri a képviselőket, vitassák meg a kérelmet. 

 
Kiss Tamás polgármester 15.000 Ft egyösszegű támogatást javasol megállapítani a kérelmezőnek, amit a 
véneki boltban vásárolhat le még 2013-ban, tartós élelmiszerre és kéri, hogy számlával számoljon el az 
önkormányzat felé. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Vének község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Károlyné (sz.n.: Krizsán Mária Éva, Győr, 1963.07.05., a.n.: 
Pintér Mária, magyar állampolgárságú nő) 9062 Vének, Petőfi u. 33. szám alatti lakos kérelmére, részére 15.000,- Ft, 
azaz tizenötezer forint egyösszegű átmeneti segélyt á l l a p í t  m e g , azzal a kikötéssel, hogy a 
támogatott a támogatás összegét kizárólag tartós élelmiszer vásárlására fordítja Vének község 
élelmiszerüzletében, melyről 2013. december 30. napjáig számlákkal elszámolni köteles. 
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás összegének kifizetése iránt a szükséges intézkedést tegye meg. 
Képviselő-testület határozatát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt.) 45. § (1) – (4) bekezdése, valamint Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2012. (II.28.) számú rendelete 12.§-ában 
foglaltak alapján hozta meg. 
Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét az Szt. erre vonatkozó szakaszai, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 21. § (1) bekezdésének a) pontja, 
valamint a 22. § (1) bekezdése állapítja meg. 
Ezen határozat a Ket. 72. § (4) a) pontja értelmében a jogorvoslatról szóló tájékoztatást valamint az indokolási részt nem 
tartalmazza. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

143/2013.(XII.16.) határozat 
Vének község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Károlyné (sz.n.: Krizsán Mária Éva, Győr, 

1963.07.05., a.n.: Pintér Mária, magyar állampolgárságú nő) 9062 Vének, Petőfi u. 33. szám alatti lakos 
kérelmére, részére 15.000,- Ft, azaz tizenötezer forint egyösszegű átmeneti segélyt á l l a p í t  

m e g , azzal a kikötéssel, hogy a támogatott a támogatás összegét kizárólag tartós élelmiszer 
vásárlására fordítja Vének község élelmiszerüzletében, melyről 2013. december 30. napjáig 

számlákkal elszámolni köteles. 
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás összegének kifizetése iránt a szükséges intézkedést 

tegye meg. 
Képviselő-testület határozatát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 

1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 45. § (1) – (4) bekezdése, valamint Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 

szóló 5/2012. (II.28.) számú rendelete 12.§-ában foglaltak alapján hozta meg. 
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Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét az Szt. erre vonatkozó szakaszai, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 21. 

§ (1) bekezdésének a) pontja, valamint a 22. § (1) bekezdése állapítja meg. 
Ezen határozat a Ket. 72. § (4) a) pontja értelmében a jogorvoslatról szóló tájékoztatást valamint az 

indokolási részt nem tartalmazza. 
 
 
3) Nyugdíjas utalvány megállapítása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Kiss Tamás polgármester kezdeményezi, hogy a képviselő-testület az idei évben is támogassa a véneki 
nyugdíjasokat utalvány formájában. Az utalványt a helyi boltban lehet levásárolni december 31.-éig. 
Javasolja, hogy az utalvány 2.000 Ft/fő értékben kerüljön kiadásra. Számítása szerint 48 fő, aki aktív 
nyugdíjas. Az utalványok fedezete az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.  
Majd az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyugdíjas lakosság részére nyugdíjas utalványt biztosít.  
A képviselő-testület megállapítja, hogy 2013. évben 48 fő részére nyújt utalványt 2.000 Ft/fő értékben. Az utalvány 2013. 
december 31. napjáig vásárolható le Vének Község élelmiszerüzletében. Az élelmiszerüzlet tulajdonosa a beváltott 
utalványok leadása mellett jogosult benyújtani a számlát az önkormányzat felé. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az utalványok elkészítésére, valamint érintettekhez való eljuttatásra. 
Határidő: 2013. december 20. 
Felelős: 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: 

144/2013.(XII.16.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyugdíjas lakosság részére nyugdíjas utalványt 

biztosít. 
A képviselő-testület megállapítja, hogy 2013. évben 48 fő részére nyújt utalványt 2.000 Ft/fő értékben. Az 
utalvány 2013. december 31. napjáig vásárolható le Vének Község élelmiszerüzletében. Az élelmiszerüzlet 
tulajdonosa a beváltott utalványok leadása mellett jogosult benyújtani a számlát az önkormányzat felé. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az utalványok elkészítésére, valamint érintettekhez való eljuttatásra. 
Határidő: 2013. december 20. 

Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
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 


