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Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én (csütörtökön) 17,00 
órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 

Bazsó Zsolt alpolgármester  
Nagy Lóránt, Ladocsi József képviselők 

 
Igazoltan távol van: Forrás József képviselő 

   
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 4 fő jelen van. Ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak 
szerint. Kéri, hogy a napirendet a képviselők fogadják el. 
 
Napirend előtt: 
 
Nagy Lóránt képviselő elmondja, hogy olyan előterjesztést kapott, amelybe tollal, kézzel írva kérdések 
vannak feltéve. Ismerteti a kérdéseket. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző szemrevételezés után elmondja, hogy a kézírás nem a hivatali dolgozóktól 
származik. Az előterjesztés elkészítése után a meghívót és az anyagot rögtön borítékba tették, amit a postai 
kézbesítő vitt le Vénekre és utána az önkormányzat alkalmazottja hordta ki a képviselő-testületi tagokhoz. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy ezek a kérdések olyan személytől származhatnak, aki ért az 
önkormányzat gazdálkodásához. Kéri az ügy kivizsgálását. 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

24/2014.(II.27.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 27-ei képviselő-testületi ülés 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
1. Tájékoztató a két ülés között történtekről (Előadó: Kiss Tamás polgármester) 

2. Az önkormányzat 2015-2017. évre vonatkozó középtávú terve 
(Előadó: Kiss Tamás polgármester; dr. Burányi Bernadett jegyző) 

3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 
(Előadó: Kiss Tamás polgármester; dr. Burányi Bernadett jegyző) 

4. Egyéb, döntést igénylő ügyek (Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző) 
a) Csatlakozás Szigetköz-Mosoni sík LEADER Egyesülethez 2014-2020 időszakban 
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1.) Tájékoztató a két ülés között történtekről 

Előadó: Kiss Tamás polgármester 
 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lejárt határidejű határozat nincs, 
ezért a fontosabb eseményekről kellene beszélni. A családsegítést az előzetes szakhatósági kérelem 
alapján befogadták a finanszírozási rendszerbe, így a működési engedély módosítását követően további 
állami normatívát lehet igényelni. 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől megérkezett a 229/2 hrsz-ra a fakivágási 
engedély, március 15-i g van lehetőség a fakivágásra. A fakivágás megkezdését be kell jelenteni a 
Fertőhanság Nemzeti Park Igazgatóságának.  
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kérdés van-e a képviselő-testület részéről. 
 
Ladocsi József képviselő nagyon rövid a határidő a kivágásra, illetve nem lehet egyesével kivágni, hanem 
az egész sort ki kell vágni. Szakember javaslata szerint vagy az összeset kivágja, vagy semmit. Ez mennyibe 
kerül az önkormányzatnak? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a Felügyelőség nem határozta meg konkrétan mely fákat 
kell kivágni, annyi előírást tett, hogy a kivágás megkezdését be kell jelenteni a Fertő Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóságának. Idős, odvas, védett állatok élőhelyéül szolgáló fák kivágása tilos. Csak a valóban veszélyes 
fák távolíthatók el. Konkrétan nem mondta meg melyik a veszélyes fa. Amikor az engedélyt megkérte az 
önkormányzat rákérdezett arra, hogy ezt megteheti-e, mivel a területnek nem az önkormányzat a 
tulajdonosa. Azt a tájékoztatást adták, hogy veszélyes fa esetében igen. Tulajdonos nincs, így az 
önkormányzat nem tud egyeztetni senkivel sem az ügyben.   
 
Ladocsi József képviselő elmondja, hogy valamilyen jegyzőkönyvet kell készíteni, hogy minden egyes fa 
kivágásra kerüljön. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester javasolja, hogy hétvégén a testületi tagok menjenek ki a helyszínre, és 
döntsék el, hogy melyeket lehet kivágni. 
 
 
2.) Az önkormányzat 2015.- 2017. évre vonatkozó középtávú terve 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy az államháztartási törvény előírása alapján évente a 
költségvetési rendelet elfogadását megelőzően az önkormányzatnak meg kell állapítania saját bevételeinek 
és fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2014-et követő 3 évre. A Stabilitási törvény határozza meg 
a saját bevétel és a fizetési kötelezettség körét. A fizetési kötelezettség nem haladhatja meg a saját bevétel 
50 %-át. Így az önkormányzat 960 ezer Forint hitelfelvétellel számolhat. A táblázat 2015-re tartalmazza a 
GYŐR-SZOL hitelt és annak kamatát. 
 
Kérdés nem merült fel.  
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási 
tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint 
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét. 

Vének Község Önkormányzata esetében a fentieket az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

 2015. év 2016. év 2017. év 

Győr-Szol hitel 225.169,- Ft 0 0 

Győr-Szol hitel kamata 30.000,- Ft  0 0 
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Összesen 255.169,- Ft 0 0 

Határidő. Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

25/2014. (II.27.) határozat 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján A helyi önkormányzat, a 
nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig 

határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegét. 
Vének Község Önkormányzata esetében a fentieket az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

 2015. év 2016. év 2017. év 

Győr-Szol hitel 225.169,- Ft 0 0 

Győr-Szol hitel kamata 30.000,- Ft 0 0 

    

    

    

    

Összesen 255.169,- Ft 0 0 

 
Határidő. Azonnal 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

 
3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy már tárgyalta a testület a költségvetést, az előző anyag került 
kiegészítésre a korábbi ülésen elhangzottak alapján. Beszélni kell még, hogy Vének mennyi költséggel 
járuljon hozzá a Közös Hivatal épület üzemeltetéséhez. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester kéri, hogy valós számok alapján számolják ki a költségeket, és nem lehet 
beleszámolni a polgármester irodáját, és a házasságkötő termet. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző  javasolja, hogy a megállapodásban az alapelveket rögzítsék és a minden 
évben fizetendő költséget az előző évi közműköltségek alapján állapítsák meg. 
 
Kiss Tamás polgármester kérdezi, hogy a sport gépek beszerzésére tettek- e bele költséget. 
 
Tolnai Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy nem. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy sportgép beszerzéssel akkor kellene foglalkozni, ha már 
tudunk árajánlatokról is beszélni. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy a wifi kiterjesztése szerepel-e a költségvetésben? 
 
Tolnai Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy nem, de ezt akkor majd pótolja a tartalék terhére. 
 
Nagy Lóránt képviselő kérdezi, hogy a gázpalackok kifizetésével kapcsolatos kiadást miért kell kifizetni, 
ha volt biztosításunk? Miért az önkormányzatnak kell kifizetni? Meg kell kérdezni esetlegesen ügyvédet 
ezzel kapcsolatosan. 
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Kiss Tamás polgármester a kártérítésre az igénybejelentés a bíróság felé elment, az ügy még nincs 
lezárva. 
 
Nagy Lóránt képviselő elmondja, hogy az önkormányzat mindent meg tett azért, hogy ne történjen 
lopás, javasolja, hogy többi önkormányzattal, akik szintén érintettek az ügyben vegyék fel a kapcsolatot, 
mert együttesen többet el tudnak érni, esetleg együttesen lehetne perelni a MOL-t. 
 
Ladocsi József képviselő kérdezi, hogy a közmunkaprogramba miért csak április végéig vannak 
betervezve. A talajterhelés bevétele szerinte nagyon kevés. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a Pannon víztől újrakértek állásfoglalást. Ismerteti, hogy 
ezek alapján kik a fizetésre kötelezettek. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester tudomása szerint már mindenkinek rá kellett volna kötni a hálózatra. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző nem volt felesleges munka, mivel voltak olyanok, akik rákötöttek. A 
fennálló tartozások jogosak, ezek alól az adóhatóságok adhat kedvezményt. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester a törvény előírja a rákötést, de ha nem tudja elvégeztetni, mivel nincs 
rávalója, akkor mit kezdünk vele. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző, ha nem lett volna eddig semmilyen intézkedés, akkor senki sem fizetne 
talajterhelési díjat. Ebből származott bevétele az önkormányzatnak. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester szerint nem két emberről van szó, hanem 8-9 emberről van még szó, akik 
nem kötöttek rá. Sajnos a Pannon víz sem szolgáltatott eddig pontos adatokat, mivel volt olyan lista, 
amiben valaki benne volt, a másikban pedig már nem szerepelt. 
 
Ladocsi József képviselő kevesli az IFA betervezett összeget, miért csak 10 ezer forint? 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy nem mindenki után kell fizetni IFA-t. 
 
Ladocsi József képviselő javasolja, hogy emeljék meg 20 ezer forintra az IFA-előirányzatát. 
 
Kiss Tamás polgármester összefoglalja a módosító javaslatokat: 

 A képviselő-testület elfogadja a wifi kiépítését a Faluházban a tartalék terhére. 

 Idegenforgalmi adó bevétel 20 ezer Ft-tal szerepeljen a költségvetésben 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta:  

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2014. (III.6.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 
4.)Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kiss Tamás polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 

a) Csatlakozás Szigetköz-Mosoni sík LEADER Egyesülethez a 2014-2020 időszakban 
 

Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy előzetesen már a szándéknyilatkozatot el kellett küldeni. 
Javasolja a csatlakozás testület általi megerősítését a következő időszakban várhatók pályázatokon való 
részvétel érdekében. 
 
Kérdés nem volt. 
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Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Szigetköz – Mosoni-
sík LEADER Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi 
Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület elnökét tájékoztassa. 
Határidő. Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

26/2014. (II.27.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozási szándékkal részt kíván venni a 

Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési 
feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes 

elismerésében. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület elnökét tájékoztassa. 

Határidő. Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

 
 
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 


