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Völcsej Község Önkormányzata  

Völcsej  

6/2022. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: 2022.május 26-án 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:   Czupy György szerző  
 
Szőke Attila: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai teljes 
létszámban megjelentek,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.) Tájékoztató ”Völcsej és családjai történelmi környezetben” című könyvről, 
     a kiadvány megjelentetésének támogatása 
 
2.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi zárszámadásának elfogadása  
 
3.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása, a 2021. évi egységes pénzalap 
    végrehajtásáról beszámoló  
 
4.) Völcsej Község Önkormányzata 2021.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása   
   
5.) Tájékoztató a 2021.évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról  
 
6.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
7.) Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról  
     szóló rendelet módosítása  
 
8.) Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  

Felelős: Szőke Attila polgármester  



4 

 

A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 

A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:  

27/2022.(V.26.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 

 1.) Tájékoztató ”Völcsej és családjai történelmi környezetben” című könyvről, 
     a kiadvány megjelentetésének támogatása 
 
2.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi zárszámadásának elfogadása  
 
3.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása, a 2021. évi egységes pénzalap 
    végrehajtásáról beszámoló  
 
4.) Völcsej Község Önkormányzata 2021.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása   
   
5.) Tájékoztató a 2021.évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról  
 
6.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
7.) Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról  
     szóló rendelet módosítása  
 
8.) Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  

Felelős: Szőke Attila polgármester  

 

1.) Tájékoztató ”Völcsej és családjai történelmi környezetben” című könyvről, 
     a kiadvány megjelentetésének támogatása 
 
 
Szőke Attila: felkéri Czupy Györgyöt az általa írt könyv bemutatására. 

Czupy György: röviden ismerteti a tartalomjegyzék alapján a könyvet. 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a képviselő-testületen kívül, milyen szervezeteket  
keresett meg. Elmondja, hogy a könyv megjelentetése érdekében levélben fordult a Győr-
Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnökéhez, alelnökéhez,Kásler Miklós volt miniszter  
úr aki Sárvárról származik. A Roto Elzett Certa Kft.-t is a polgármester úr ajánlására  
megkereste, ez ügyben most a kiadóval folyik az egyeztetés. 
 
Szőke Attila megköszöni a könyv bemutatást Czupy Györgynek.   
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Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja „Völcsej 
és családjai történelmi környezetben című könyv megjelentetését. 

A támogatás összegéről a tényleges kiadói költségek ismeretében dönt a képviselő-testület 
figyelembe véve a szponzori támogatásokat is.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 

Határidő: 2022.szeptember 30. 

Felelős: Szőke Attila polgármester  

 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
28/2022.(V.26.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy támogatja „Völcsej és családjai történelmi környezetben című könyv 
megjelentetését. 

A támogatás összegéről a tényleges kiadói költségek ismeretében dönt a képviselő-testület 
figyelembe véve a szponzori támogatásokat is.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 

Határidő: 2022.szeptember 30. 

Felelős: Szőke Attila polgármester  

 

2.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi zárszámadásának elfogadása  
 

Lukácsné: ismerteti a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi zárszámadását és 
pénzforgalmi mérlegét. 
 

                                            (írásos előterjesztés csatolva )  

 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati 
Hivatal 2021.évi zárszámadását 

                                               52 107 408 Ft bevétellel 

                                               51 031 345 Ft kiadással  

                                                 1 076 063 Ft maradvánnyal az előterjesztés mellékleteiben 
foglaltak szerint elfogadja. 

A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása Lövő Község Önkormányzata 
zárszámadási rendeletének része. 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  

 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 

29/2022.(V.26.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi zárszámadását 

                                               52 107 408 Ft bevétellel 

                                               51 031 345 Ft kiadással  

                                                 1 076 063 Ft maradvánnyal az előterjesztés mellékleteiben 
foglaltak szerint elfogadja. 

A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása Lövő Község Önkormányzata 
zárszámadási rendeletének része. 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  

 
3.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása, a 2021. évi egységes pénzalap 
    végrehajtásáról beszámoló  
 
Szőke Attila: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a szabályozza, hogy a helyi 
önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A költségvetési rendelet 
2021.márciusi elfogadása óta olyan bevételhez jutott az önkormányzat, illetve olyan kiadások merültek 
fel, mely a rendelet megalkotásakor nem, vagy nem pontosan voltak tervezhetőek. Ezen tételek beépítése 
történik meg a költségvetési rendelet jelen módosításában. 
 
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2021.évi költségvetésének módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet.  
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Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgáltot a szabályozás várható  
következményeiről. 
 

                          (Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva ) 

Szőke Attila: ismerteti az önkormányzat 2021.évi zárszámadását, és pénzforgalmi mérlegét. 
Ismerteti az elkészített vagyonkimutatást a képviselőknek. 

                                            (írásos előterjesztés csatolva ) 

Lukácsné: ismerteti a 2021.évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet a jelenlévőknek. 

Ismerteti 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 
egyhangulag megalkotta a 5/2022.(V.27.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 
2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
                                                ( rendelet csatolva ) 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 6/2022.(V.29.) önkormányzati rendeletét 2021.évi 
zárszámadásáról. 
   
                                            ( rendelet csatolva ) 
 
 4.) Völcsej Község Önkormányzata 2021.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása   
 
Lukácsné:a belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzatnál a Sopron és Térsége  
Önkormányzati Társulás végzi.                                                                                                                             
 
Az előző évben ”Az önkormányzati tulajdonvédelem szempontjának érvényesülése Nemeskér  
Község Önkormányzata selejtezési tevékenysége kontrolljának és lebonyolításának 
gyakorlatában” című szabályszerűségi ellenőrzést végezték.  
 
Főbb megállapításaik a következők voltak: 
 
Lövő-, Völcsej- és Nemeskér Község Önkormányzata a selejtezés kontrollkörnyezete részeként 
elkészítette, 2020. január 1-jén hatályba helyezte selejtezési szabályzatát. A kontrollok a 
jelentésben szereplő kiegészítésekkel, módosításokkal megfelelő alapot nyújtanak a selejtezési 
munka lebonyolításához. 
Lövő Község Önkormányzatánál, a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalnál és Nemeskér 
Község Önkormányzatánál 2020. évben selejteztek „0”-ra leírt vagyontárgyakat, Völcsej 
Község Önkormányzata az utóbbi évtizedben nem folytatott le selejtezést, a felesleges, selejtes 
eszközök feltárásról nem készítettek dokumentumokat. 



8 

 

A Lövői Közös Önkormányzati Hivatalban a selejtezés végrehajtására a szabályzatban szereplő 
bizonylatokat elkészítették. A „Selejtezési Bizottság” a selejtes eszközöket „Jegyzékbe” 
foglalta, a selejtté válás okait megállapította. A műszaki eszközök vonatkozásában a szükséges 
szakvéleményeket beszerezték. 
 
A SB a „Jegyzőkönyvekben” az eszközök megsemmisítésére, illetve hulladékgyűjtőbe való 
leadására tett javaslatot, amit a Polgármester Úr/Asszony engedélyezett. 
A leselejtezett eszközöket a szúrópróba-szerűen ellenőrzött tételek esetében az analitikus 
nyilvántartásokból kivezették. 
A selejtezés lebonyolítása összességében megfelelt a kiadott kontrollok előírásainak. 
 
A feltárt kisebb hibákat kijavítottuk, az Intézkedési Tervet elkészítettük, melyet elfogadtak.  
Az ellenőrzésre „ korlátozottan megfelelő” minősítést kaptunk, mely négyesnek felel meg. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021.Éves  
Ellenőrzési Jelentését az előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
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: 
 
30/2022.(V.26.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2021.Éves Ellenőrzési Jelentését az előterjesztésben foglalt tartalommal  
jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Szőke Attila polgármester   
 
   
5.) Tájékoztató a 2021.évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról  
 

Lukácsné: ismerteti a 2021.évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló 
tájékoztatót. 

                                         ( írásos előterjesztés csatolva) 
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A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi:  

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021.évi gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatokról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a tájékoztató felterjesztésével. 

Határidő: 2022.június 15. 

Felelős: Szőke Attila polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
  

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
31/2022.(V.26.) határozat:Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021.évi 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a tájékoztató felterjesztésével. 

Határidő: 2022.június 15. 

Felelős: Szőke Attila polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
  

6.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
Lukácsné: az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 5.számú melléklete 
tartalmazza az önkormányzat által alkalmazott kormányzati funkciókat. A könyveléshez, 
a beszámolójelentések elkészítéséhez 9 új kormányzati funkció felvételére van szükség. 
 
Ismerteti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló  
rendelet-tervezetet. 
 
Ismerteti 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 
egyhangulag megalkotta a 7/2022.(V.31.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
                                                            ( rendelet csatolva ) 
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7.) Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló rendelet módosítása  
 
Lukácsné: a polgármester úr kérésére egy új települési támogatás kerül bevezetésre, 
karácsonyi támogatás megnevezéssel. 
 
Ismerteti az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot, és az indokolást a szabályozás várható 
következményeiről. 

                                              (Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva ) 

 

Szőke Attila: javaslom a rendelet módosítását, kiegészítését ezzel az új ellátással.  

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 8/2022.(V.31.) önkormányzati rendeletét önkormányzat által 
biztosított pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2021.(V.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
                                                            ( rendelet csatolva ) 
 
8.) Egyéb feladatok 
 
Szőke Attila: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Egyed Gézáné Völcsej , Fő utca 56.szám 
alatti lakos a volt iskolaépületnél újabb földmérést kezdeményezett, melyre a mai napon  
került sor. A földmérő már az eddig is ismert adatokat állapította meg. A konyha épülete 
44 m2 területtel az ő tulajdonunkban lévő ingatlanon helyezkedik el, melynek megvételére  
már a bírósági tárgyaláson, is most is tettük ügyvédünk által ajánlatot. 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Egyed Géza Völcsej ,Fő utca 56.szám alatti lakos az 
önkormányzati területen álló gesztenyefa kivágása ügyében a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság fordult, ennek kivágását kérve a veszélyessége miatt. Az 
Igazgatóság a völcseji jegyzőhöz tette át az ügyet, aki a kizárási okot jelentett be a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál, mivel az ügyben nem járhat el. 

Álláspontom szerint a gesztenyefa nem veszélyes, a bejelentő fia néhány éve a fát 
megrongálta, igaz az átnyúló ágak levágásához hozzájárultunk, de sajnos nem csak azokat 
vágta le, ezeket fényképekkel is tudjuk igazolni. 

Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Varga Imréné 9400 Sopron, Macskakői utca 2.szám 
alatti lakos a tulajdonába lévő  völcseji 108,109,110,111,112, 113,114,115,116 helyrajzi 
számú ingatlanokat 2,5 M Ft-ért adná el. Véleményem szerint ez túl magas ár. Az előző 
ülésen arról tárgyaltunk egy jutányos áron – 200 Ft/ m2- vásárolnánk meg. Az ingatlanok 
összes területe 2 953 m2, ebből Varga Imréné 1775,4 m2. 
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