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Völcsej Község Önkormányzata  

Völcsej  

 

4/2022. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2022.február 25-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület nyílt 
üléséről. 

Jelen vannak: Szőke Attila polgármester 
                       Hetzer Tamás Sándor alpolgármester 
                       Horváth Kornél  
                       Szőke Csaba Árpád képviselők 
                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
                       Horváth Anikó pénzügyi munkatárs  
 
 

Szőke Attila: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül  
4 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 1 fő, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 

Szőke Attila a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja 
el a mai ülésén: 

1.) Az önkormányzat 2022.évi pénzügyi tervének elfogadása  
 

2.)  A civil szervezetek 2022.évi támogatásának megállapítása   
 

3.) Egyéb feladatok  

Határidő: Azonnal  

Felelős: Szőke Attila polgármester 

 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 

12/2022.(II.25.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 

1.) Az önkormányzat 2022.évi pénzügyi tervének elfogadása  

2.)  A civil szervezetek 2022.évi támogatásának megállapítása   

3.) Egyéb feladatok  

Határidő: Azonnal  

Felelős: Szőke Attila polgármester 

 

1.) Az önkormányzat 2022.évi pénzügyi tervének elfogadása   
 
               
                                                 ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Szőke Attila: ismerteti az önkormányzat 2022.évi bevételeit és kiadásait. Elmondja, hogy az 
idei évi költségvetésben működési tartalékba nagyobb összeg került betervezésre. Ebből majd 
a járdafelújításhoz, pályázati forrásokhoz, és az előre nem látható kiadásokhoz biztosítjuk a 
fedezetet.  
 
 
Lukásné: ismerteti az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, és az 
előzetes hatásvizsgálatot és az indokolást a szabályozás várható következményeiről. 
 
                                  ( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva ) 
 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és  
megalkotta a 4/2022.(III.07.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2022.évi 
költségvetéséről.                                                
 
                                                               (  rendelet csatolva )   
 
 
2.) A civil szervezetek 2022.évi támogatásának megállapítása   
 
Szőke Attila: önkormányzatunk az idei évben is támogatni kívánja a községben működő civil 
szervezeteket- Völcseji Horgász Egyesületet, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, és a Völcsej 
Népdalkört -. Javasolja, hogy a horgászoknak 150 000 Ft, (haltelepítésre) a tűzoltó egyesületnek 
védőfelszerelések vásárlására 500 000 Ft, a népdalkörnek rendezvények lebonyolítására 
100 000 Ft támogatás kerüljön megállapításra. 
 
A jelenlévők az elhangzott javaslattal egyetértettek. 
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Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyesületek és egyéb szervek 
2022.évi támogatását az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Völcsej         500 000 Ft   
Völcseji Horgász Egyesület                       150 000 Ft 
Völcseji Népdalkör                                    100 000 Ft 
 
A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló  
rendelete tartalmazza.              
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésével. 
 
Határidő: 2022.március 15. 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester  
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 

13/2022.(II.25.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
egyesületek és egyéb szervek 2022.évi támogatását az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Völcsej         500 000 Ft   
Völcseji Horgász Egyesület                       150 000 Ft 
Völcseji Népdalkör                                    100 000 Ft 
 
A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló  
rendelete tartalmazza.              
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésével. 
 
Határidő: 2022.március 15. 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester  
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
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3.) Egyéb feladatok: 

Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Szőke Tibor István falugondok 
2022.szeptember 25-én betölti a 65.életévét, és nyugállományba kíván vonulni. 

Az új falugondok megbízásához pályázatot kell kiírni a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény 20/A. §- a alapján. Ismerteti a pályázati kiírást a jelenlévőknek. 
 
 
Szőke Attila polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi:                                             
 
Völcsej Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
  
                                               falugondnok munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                        
Foglalkoztatás jellege : Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye:  Győr-Moson-Sopron Megye 9462 Völcsej , Fő utca 50. 

A munkakörbe tartozó feladatok:a falugondoki feladatok ellátása a szakmai programban és 
hatályos jogszabályokban foglaltak szerint 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 
Pályázati feltételek: 

- 8 általános  
- falugondnoki képesítés, vagy a falugondnoki képzés vállalása  
- B kategóriás jogosítvány  
- magyar állampolgárság 
- büntetlen előélet 
- cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
-  legalább 2 év gépjárművezetői gyakorlat  
-  helyismeret  

Elvárt kompetenciák: 

- önálló munkavégzési képesség 
- precíz munkavégzés 
- empatikus képesség 
- szociális érzékenység  
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Határozati javalat folytatása: 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

-  szakmai önéletrajz 
- végzettséget igazoló okmányok másolata 
- vezetői engedély másolata 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
- igazolás a falugondnoki tanfolyam meglétéről, vagy nyilatkozat a tanfolyam 

elvégzésének vállalásáról 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
-  nyilatkozat arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen 

tárgyalja   
 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban a 2022.május 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke Attila polgármester nyújt, 
 a 06/ 30/ 6304468 -es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázatnak Völcsej Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (9462 Völcsej, Fő utca 50.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: 
tanyagondnok. 

- személyesen: Szőke Attila polgármester 9462 Völcsej, Fő utca 50. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat Völcsej  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.április 30. 

Határidő: 2022.május 15. 

Felelős: Szőke Attila polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
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14/2022.(II.25.) határozat: Völcsej Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
  
                                               falugondnok munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                        
Foglalkoztatás jellege : Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye:  Győr-Moson-Sopron Megye 9462 Völcsej , Fő utca 50. 

A munkakörbe tartozó feladatok:a falugondoki feladatok ellátása a szakmai programban és 
hatályos jogszabályokban foglaltak szerint 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 
Pályázati feltételek: 

- 8 általános  
- falugondnoki képesítés, vagy a falugondnoki képzés vállalása  
- B kategóriás jogosítvány  
- magyar állampolgárság 
- büntetlen előélet 
- cselekvőképesség 
-  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
-  legalább 2 év gépjárművezetői gyakorlat  
-  helyismeret  

Elvárt kompetenciák: 

- önálló munkavégzési képesség 
- precíz munkavégzés 
- empatikus képesség 
- szociális érzékenység  
-  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

      -    szakmai önéletrajz 
- végzettséget igazoló okmányok másolata 
- vezetői engedély másolata 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
- igazolás a falugondnoki tanfolyam meglétéről, vagy nyilatkozat a tanfolyam 

elvégzésének vállalásáról 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
-  nyilatkozat arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen 

tárgyalja   
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