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Völcsej Község Önkormányzata 
 

Völcsej       

 

5-1/2022. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

H A T Á R O Z A T                                                             N A P I R E N D  

 

15/2022.(IV.25.)                                                Az ülés napirendi pontjainak elfogadása  

16/2022.(IV.25.)                                                A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
                                                                           Lövő 2021.évi munkájáról szóló 
                                                                           beszámoló elfogadása  
 
19/2022.(IV.25.)                                                Sopronkövesd Község Önkormányzata 
                                                                           kérelmének elutasítása 
 
20/2022.(IV.25.)                                                Szőke Tibor István falugondnok részére 
                                                                           jutalom megállapítása 
 
21/2022.(IV.25.)                                                Nemes István részére keresetkiegészítés 
                                                                           megállapítása 
 
22/2022.(IV.25.)                                                Közbeszerzési értékhatárt el nem beruházások- 
                                                                           ról döntés   
 
23/2022.(IV.25.)                                               „Völcsej és családjai történelmi környezetben” 
                                                                           című könyv támogatásáról előzetes döntés 
 
24/2022.(IV.25.)                                               Varga Imréné Sopron, Macskakői utca 2.szám 
                                                                          szám alatti lakos tulajdonában lévő ingatlanok 
                                                                          megvásárlásáról szándéknyilatkozat 
 
25/2022.(IV.22.)                                               Horváth Kornél kizárása ügyében döntés 

 
26/2022.(IV.25.)                                              Horváthné Czigány Tímeának köszönet- 
                                                                         nyilvánítás   
 
 

 



3 

 

Völcsej Község Önkormányzata  

Völcsej  

 

5-1/2022. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

Jelen vannak: Szőke Attila polgármester 
                       Hetzer Tamás Sándor alpolgármester 
                       Horváth Kornél 
                       Pfeiffer László              
                       Szőke Csaba Árpád képviselők 
                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
Meghívott:   Lágler Júlia intézményvezető Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő  
 
Szőke Attila: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai teljes 
létszámban megjelentek, 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.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2021.évi munkájáról  

2.) A falugondnoki munkakörre beérkezett pályázat elbírálása       

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: 

15/2022.(IV.25.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 

1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2021.évi munkájáról  

2.) A falugondnoki munkakörre beérkezett pályázat elbírálása       

3.) Egyéb feladatok  

Határidő: Azonnal  

Felelős: Szőke Attila polgármester 

Szőke Attila: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről: 2021.év második 
félévében 2 hozzátartozó részére települési temetési támogatást,1 kérelmező részére újszülöttek 
családjának támogatását állapítottam meg. 

Beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

                                                      (írásos előterjesztés csatolva )  

A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.                       

1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2021.évi munkájáról  

Lágler Júlia: Völcsejen Orbánné Hajas Hajnalka látta el a családsegítő és gyermekjóléti 
feladatok korábban, jelenleg táppénzen van mert gyermeket vár. Feladatait Bánáti Lászlóné 
családsegítő látja el. Völcsejen az előző évben 6 személyt láttunk el, közülük 1 gyermek volt. 
Információnyújtásban, szomszédok közötti viszályban, adománygyűjtésben segítkeztünk,1 
főnél környezettanulmányt készítettünk felkérésre. A veszélyhelyzet miatt nem mindenhol 
tudtuk megtartani az ügyfélfogadást, de a családokkal a kapcsolatot tartottuk.  

A községben a házi segítségnyújtást 3 fő vette igénybe, közülük 2 fő kikerült a szolgáltatásból, 
év végére csak 1 fő maradt. 

                                                       (írásos előterjesztés csatolva )  

Kérdés: 

Szőke Attila: a táblázatban szerepel 1 fő elhanyagolás miatt került a szolgálathoz, mi volt ennek 
az oka ? 

Lágler Júlia reagál a felvetésre: a szolgálatunkhoz jelzés érkezett ez ügyben, de kivizsgálás után 
megállapításra került, hogy ez nem volt megalapozott. 

Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi:  

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Lövő intézmény 2021.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt  
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Szőke Attila polgármester 
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
16/2022.(IV.25.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő intézmény 2021.évi szakmai beszámolóját az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Szőke Attila polgármester 
 
 
2.) A falugondnoki munkakörre beérkezett pályázat elbírálása       

Szőke Attila: a falugondnoki munkakörre a képviselő-testület 14/2022.(II.25.) számú  
határozatával pályázatot írtunk ki. A pályázattal kapcsolatosan több érdeklődő volt, még 
távolabbról is jelentkeztek, köztük egy hölgy is érdeklődött. 
A pályázatot egy helybeli lakos Nemes István Völcsej, Fő utca 25.szám alatti lakos nyújtott 
be, aki zárt ülésen kérte a pályázatának elbírálását. 
 
Szőke Attila polgármester kezdeményezi a pályázat zárt ülésen történő tárgyalását, mivel 
a pályázó ezt kérte. 
  

3.) Egyéb feladatok 
 

Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás  
megkereséséről. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa  
2022.február 14. napján megtartott ülésén megtárgyalta Sopronkövesd Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének javaslatát, mely szerint javasolták, hogy a Társulási Tanács állapítson 
meg a házi segítségnyújtás vonatkozásában egy minimális rendelkezésre állási díjat azoknál 
a társult önkormányzatok tekintetében, ahol nincs ellátott.  
 
A Társulási Tanács 2022.február 14.napján megtartott ülésén a 4/2022.(II.14.) számú 
határozatával ezen javaslathoz nem járult hozzá. Sopronkövesd Község Önkormányzata 
javaslatát a 23 társult önkormányzatnak is meg kell tárgyalnia, valamint döntést kell hozni az 
ügyben, ezért kérik a képviselő-testületet a javaslatot tárgyalja meg. 
 
 
Hozzászólás: 
 
Szőke Attila : amikor igénybe vesszük a szolgáltatást, a költségeket arányosan viseljük,de 
amikor nem veszünk igénybe semmit, nem javaslom a képviselő-testületnek, hogy támogassa 
Sopronkövesd Község Önkormányzata javaslatát a házi segítségnyújtás tekintetében a 
rendelkezésre állási díjról. 
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Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Sopronkövesd Község 
Önkormányzata javaslatát, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás állapítson 
meg a házi segítségnyújtás tekintetében egy minimális rendelkezésre állási díjat azoknál a 
társult önkormányzatoknál, ahol nincs ellátott. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését, határozatát, a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás elnökének küldje meg. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Szőke Attila polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
19/2022.(IV.25.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem  
támogatja Sopronkövesd Község Önkormányzata javaslatát, hogy a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás állapítson meg a házi segítségnyújtás tekintetében egy 
minimális rendelkezésre állási díjat azoknál a társult önkormányzatoknál, ahol nincs ellátott. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését, határozatát, a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás elnökének küldje meg. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Szőke Attila polgármester 
 

Szőke Attila: Szőke Tibor István falugondnokunk 2022.szeptember 25-én nyugállományba 
vonul, munkáját mindig becsületesen látta el, javaslom egy havi jutalmat állapítson meg a 
képviselő-testület részére. 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szőke Tibor István falugondnok 
részére nyugdíjba vonulása alkalmából bruttó 338 000 Ft jutalmat állapít meg. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 

Határidő: 2022.szeptember 25. 

Felelős: Szőke Attila polgármester 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal,2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

20/2022.(IV.25.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szőke 
Tibor István falugondnok részére nyugdíjba vonulása alkalmából bruttó 338 000 Ft jutalmat 
állapít meg. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 

Határidő: 2022.szeptember 25. 

Felelős: Szőke Attila polgármester 

Szőke Attila: már hosszú ideje a falugondnokunk látta el a községben lévő közterületek, és a 
temető gondozást. Javaslom ezen többletfeladatok ellátásával az új falugondnokot Nemes 
Istvánt bízza meg a képviselő-testület. A többletfeladatok ellátásáért 2022.május 1-től 
2022.december 31-ig havi bruttó 83 000 Ft határozott időre járó keresetkiegészítést állapítsanak 
meg.  

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nemes István 
Völcsej, Fő utca 22.szám alatti lakos, falugondnok részére a többletfeladatok ellátásáért 
2022.május 1-től 2022.december 31-ig havi bruttó 83 000 Ft keresetkiegészítést állapít meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2022.május 15. 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
21/2022.(IV.25.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy Nemes István Völcsej, Fő utca 22.szám alatti lakos, falugondnok részére a 
többletfeladatok ellátásáért 2022.május 1-től 2022.december 31-ig havi bruttó 83 000 Ft 
keresetkiegészítést állapít meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2022.május 15. 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester  
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Lukácsné: az önkormányzatoknak a közbeszerzési tervet minden év március 15-én kell 
elfogadni. Völcsejen ez évben a képviselő-testület közbeszerzési értékhatárt elérő beruházást 
nem tervez, ezért erről döntést kell hozni. 

Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.évben közbeszerzési értékhatárt 
elérő beruházást nem tervez. 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Szőke Attila polgármester 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
22/2022.(IV.25.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2022.évben közbeszerzési értékhatárt elérő beruházást nem tervez. 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Szőke Attila polgármester 

Lukácsné: ismerteti Czupy György 9600 Sárvár, Fekete -híd u.41.szám alatti lakos kérelmét, 
aki „Völcsej és családjai történelmi környezetben” című kiadványa megjelentetése és 
finanszírozása ügyében fordult a testülethez. A könyv a rendelkezésére álló adatok alapján 
részletesen ismerteti a falu és családjai történetét az Árpád-kortól napjainkig. A kötet külső 
megjelenését igényesre és tartós használatra tervezte. Mód nyílik a családok leszármazásának 
további rögzítésére az utolsó oldalakon még hosszú évtizedekig, akár számos generációkon át 
bővíthető a családok kiterjedése, elágazása. Kéri a testületet, hogy anyagi lehetőségeihez 
mérten járuljon hozzá a megjelentetés finanszírozásához. A kérelméhez a könyv szerzője a 
Magyar Nyugat Könyvkiadó kiadói árajánlatát csatolta, mely 300 példány esetén 1 450 000 Ft. 

Hozzászólás: 

Szőke Attila: már több könyv megjelenését támogattuk, általában személyesen kerestek meg 
bennünket a könyv szerzői. Javaslom támogassuk a könyv megjelentetését, de előtte személyes 
egyeztetésre a következő ülésre hívjuk meg a szerzőt.  

 

Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja „Völcsej és 
családjai történelmi környezetben” című könyv megjelentetést. 

A támogatás megállapítása előtt felkéri Czupy György szerzőt személyesen tájékoztassa a 
képviselő-testületet.  

Határidő: 2022.június 30. 

Felelős: Szőke Attila polgármester   

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

23/2022.(IV.25.) határozat: Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy támogatja „Völcsej és családjai történelmi környezetben” című könyv megjelentetést. 

A támogatás megállapítása előtt felkéri Czupy György szerzőt személyesen tájékoztassa a 
képviselő-testületet.  

Határidő: 2022.június 30. 

Felelős: Szőke Attila polgármester   

 

Lukácsné: ismereti Varga Imréné 9400 Sopron, Macskakői utca 2.szám alatti lakos kérelmét. 
Nevezett édesapja után megörökölte a völcseji 108,109,110,111,112,113,114,115,116 helyrajzi 
számú ingatlanokat, azok ingatlanhányadát, melyek a völcseji templom mellett találhatók. 
Mivel már jó pár évvel ezelőtti szóbeli megállapodás után ezen területeket az önkormányzat 
tartja tisztán, ezért felajánlotta megvételre az tulajdonában lévő ingatlanokat. 

Hozzászólások:  

Szőke Attila: ezeket a területeknek a karbantartását az önkormányzat végzi,jó lenne megvenni 
a területeket, de csak egy méltányos áron. Az eladó az ingatlan vételárát nem határozta meg, 
ezért fel kellene vele venni a kapcsolatot.  

Szőke Csaba Árpád: ezek a területek a templom mellett vannak a hívők, és az önkormányzati 
rendezvényekre érkezők parkolóként használják, ezért én is javaslom a megvételüket. 

 

Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékét arra, hogy 
Varga Imréné 9400 Sopron, Macskakői utca 2.szám alatti lakos tulajdonában lévő völcseji 
108,109,110,111,112,113,114,115,116 helyrajzi számú ingatlanok tulajdoni részeit 
megvásárolja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra,hogy az eladóval az ingatlanok 
vételárára vonatkozóan a kapcsolatot vegye fel. 

Határidő: 2022.július 31. 

Felelős: Szőke Attila polgármester  

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
24/2022.(IV.25.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja szándékét arra,hogy Varga Imréné 9400 Sopron, Macskakői utca 2.szám alatti 
lakos tulajdonában lévő völcseji 108,109,110,111,112,113,114,115,116 helyrajzi számú 
ingatlanok tulajdoni részeit megvásárolja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az eladóval az ingatlanok 
vételárára vonatkozóan a kapcsolatot vegye fel. 

Határidő: 2022.július 31. 

Felelős: Szőke Attila polgármester  

Szőke Attila: Horváthné Czigány Tímea a húsvéti ünnepek előtt „Húsvéti fészekrablás „ néven 
indított akciót településünkön, mely sokak számára maradandó élményt nyújtott, hagyományt 
teremtett. Ennek szervezésében kifejtett tevékenységét javaslom a képviselő-testület köszönje 
meg, hiszen sok időt, energiát fektetett ebbe. 

Lukácsné : az Mötv. 49. § (1) alapján: 
 
A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját 
az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes 
érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely 
önkormányzati képviselő javaslatára az képviselő-testület dönt. 
 
Horváth Kornél bejelenti képviselő-testületnek a személyes érintettségét, mivel nevezett 
személy a felesége. 
 
Lukácsné: a képviselő-testületnek kell dönteni arról, hogy a Horváth Kornél képviselőt kizárja 
illetve nem zárja ki a döntéshozatalban.  
 
Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Kornél képviselőt a 
döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester   
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
25/2022.(IV.25.)határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth  
Kornél képviselőt a döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester    
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