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Völcsej Község Önkormányzata 

Völcsej  

7-1/2022. 

     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 

32/2022.(VII.07.)      Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 

33/2022.(VII.07.)                                                       Sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvoda 
                                                                                   2021-2022.nevelési évének értékeléséről 
                                                                                   szóló beszámoló elfogadása  
 
34/2022.(VII.07.)                                                       A Lövői Napsugár Óvoda 
                                                                                   2021-2022.nevelési évének értékeléséről 
                                                                                   szóló beszámoló elfogadása  
 
35/2022.(VII.07.)                                                       Lövői KÖH-re vonatkozó Megállapodás  
                                                                                   elfogadása 
 
36/2022.(VII.07.)                                                      Lövői KÖH Szervezeti és Működési   
                                                                                                   Szabályzatának elfogadása 
 
37/2022.(VII.07.)                                                      A közművelődési feladatok ellátása 
                                                                                  Lágler Éva újkéri lakossal  

 
 

R E N D E L E T       N A P I R E N D 

9/2022.(VII.8.)                                                        A hivatali helyiségen kívüli, valamint a  
                                                                                hivatali munkaidőn kívül történő  
                                                                                házasságkötés engedélyezésének  
                                                                                szabályairól, és többletszolgáltatás  
                                                                                ellentételezéseként az anyakönyvvezető  
                                                                                részére fizetendő díjak mértékéről  
                                                                                szóló 7/2017.(V.4.) önkormányzati 
                                                                                rendelet módosításáról 
 
10/2022.(VII.8.)                                                      Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
                                                                                szóló 8/2019.(XII.3.) önkormányzati  
                                                                                rendelet módosításáról                                              
 

11/2022.(VII.15.)                                                    A térítési díj megállapításáról  
                                                                                 
12/2022.(VII.15.)                                                    A helyi közművelődési feladatok 
                                                                                ellátásáról szóló 13/2021.(XI.30.) 
                                                                                önkormányzati rendelet módosításáról 
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Völcsej Község Önkormányzata  

Völcsej  

7-1/2022. 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: 2022.július 7-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  
 
 
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.) A sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvoda 2021-2022.nevelési évének értékelése 

2.) A Lövői Napsugár Óvoda 2021-2022.nevelési évének értékelése 

3.) Anyakönyvi rendelet módosítása  

4.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

5.) A Lövői KÖH fenntartására vonatkozó megállapodás, és SZMSZ elfogadása 

6.) 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: 

32/2022.(VII.08.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 

1.) A sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvoda 2021-2022.nevelési évének értékelése 

2.) A Lövői Napsugár Óvoda 2021-2022.nevelési évének értékelése 

3.) Anyakönyvi rendelet módosítása  

4.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

5.) A Lövői KÖH fenntartására vonatkozó megállapodás, és SZMSZ elfogadása 

6.) Egyéb feladatok 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Szőke Attila polgármester  

 

1.)A sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvoda 2021-2022.nevelési évének értékelése 

                             

Szőke Attila: ismerteti a sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvoda beszámolóját. 
 
                                                 ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sopronhorpácsi Napközi Otthonos 
Óvoda 2021/2022.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Szőke Attila polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2022.(VII.07.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvoda 2021/2022.nevelési évének értékeléséről szóló  
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Szőke Attila polgármester 
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2.) Lövői Napsugár Óvoda 2021/2022. nevelési évének értékelése   
      
Lukácsné: ismerteti a Lövői Napsugár Óvoda 2020-2021.nevelési évének értékeléséről készült 
beszámolót. 
                                                                         
                                                    ( írásos előterjesztés csatolva  ) 
 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda   
2021/2022.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Szőke Attila polgármester  
                                                                 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2022.(VII.07.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
Napsugár Óvoda 2021/2022.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Szőke Attila polgármester  
 
 

3.) Anyakönyvi rendelet módosítása  

Lukácsné: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és 
többletszolgáltatás ellentételezéseként az anyakönyvvezető részére fizetendő díjak mértékéről 
7/2017.(V.4.) önkormányzati rendeletében rendelkezik. Az anyakönyvvezető részére 
megállapítható díjak emelésére teszek javaslatot bruttó 10 000 Ft, illetve bruttó 16 000 Ft 
összegre. Ezen díjakat a Lövői Közös Hivatalhoz tartozó három önkormányzatnál azonos 
mértékben kívánjuk szabályozni.  

Ismerteti az erre vonatkozó 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. 
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A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 9/2022.(VII.8.) önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen 
kívüli, valamint a hivatali munkaid őn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól, és többletszolgáltatás ellentételezéseként az anyakönyvvezető részére 
fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2017.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
                                                            ( rendelet csatolva ) 
 

4.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
Lukácsné: az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4.számú melléklete 
tartalmazza az önkormányzat által alkalmazott kormányzati funkciókat. A könyveléshez, 
a beszámolójelentések elkészítéséhez 3 új kormányzati funkció felvételére van szükség. 
Ezen kívül a rendelet függelékének számozása módosul. 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az előző ülésen elfogadott Szervezeti és Működési  
Szabályzat módosításáról szóló rendeletet a Magyar Államkincstár nem fogadta el, mivel 
tiltott kormányzati funkciókat tartalmazott, ezért ismételten be kell terjeszteni a Magyar 
Államkincstárhoz azt.  
 
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 10/2022.(VII.8.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és  
Működési Szabályzatáról szóló 8/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
                                                            ( rendelet csatolva ) 
 

5.) A Lövői KÖH fenntartására vonatkozó megállapodás, és SZMSZ elfogadása 

Lukácsné: ismerteti a közös hivatal fenntartására vonatkozó megállapodást, és a hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. Elmondja, hogy a hatályos jogszabályok szerint 
szükség volt a korábbi dokumentumok átdolgozására.   

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

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról közös fenntartásáról és a feladatok ellátásáról szóló Megállapodást az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával.  

Határidő: 2022.július 31. 

Felelős: Szőke Attila polgármester 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
35/2022.(VII.07.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Lövői 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról közös fenntartásáról és a feladatok ellátásáról 
szóló Megállapodást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával.  

Határidő: 2022.július 31. 

Felelős: Szőke Attila polgármester 

 

Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Műkődési Szabályzatát az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.  

Határidő: 2022.július 31. 

Felelős: Szőke Attila polgármester 

 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
36/2022.(VII.07.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Lövői 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Műkődési Szabályzatát az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.  

Határidő: 2022.július 31. 

Felelős: Szőke Attila polgármester 
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6.) Egyéb feladatok  

Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a szociális étkeztetést biztosító vállalkozó az 
idei évben két alkalommal, a tavalyi évben is emelte a szolgáltatás díjait. Ismerteti a szociális 
étkeztetésre készített önköltségszámítást. Ezt figyelembevéve javasolja az étkeztetés személyi 
térítési díját 2022.szeptember 1-től 705 Ft + ÁFA összegben állapítsa meg a képviselő-testület. 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt, több mint két éve a térítési 
díj nem került emelésre.  

Ismerteti a térítési díj megállapításáról 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 11/2022.(VII.15.) önkormányzati rendeletét a térítési díj  
megállapításáról. 
 
                                                      (rendelet csatolva ) 
 
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a hatályos jogszabályok alapján az  
önkormányzatoknál a közművelődési feladatokat csak középfokú közművelődési szakember 
láthatja el. Az idei évben, és előző évben is próbálkoztunk helyi lakosokat meggyőzni ezen 
képzés elvégzésére, de nem járt eredménnyel. Várhatóan a közművelődési normatívát csak 
azok kaphatják meg akik a törvényi előírásoknak megfelelnek, így külső szakember bevonására 
van szükség. Lágler Éva 9472 Újkér, Felszopori utca 49.szám alatti lakos rendelkezik ilyen 
végzettséggel, és vállalja a községben ezen feladat ellátását. Javaslom a képviselő-testületnek   
2022.augusztus 1-től, havi bruttó 32 500 Ft-ért a közművelődési feladatok ellátására kössenek 
vele munkaszerződést. 
 
Egyidejűleg javaslom a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2021.(XI.30.) 
önkormányzati rendelet módosítását, mivel ebben együttműködési megállapodás megkötését 
írták elő. 
    
Ismerteti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet-tervezetet. 

 
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot, és az indokolást a szabályozás várható 
következményeiről. 

                                              (Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva ) 

 

Szőke Attila: javaslom Lágler Évát bízzuk meg a feladat ellátásával. Mindenképpen jó lenne ha 
ezt helyi szakemberrel tudnánk ellátni, ezért arra törekszem sikerüljön valakit találni, aki 
vállalná ennek a képzésnek az elvégzését. 
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A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 12/2022.(VII.15.) önkormányzati rendeletét a helyi  
közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelet  
módosításáról.   
 

( rendelet csatolva ) 
 
 

Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Völcsej községben a közművelődési 
feladatok ellátását Lágler Éva 9472 Újkér, Felszopori utca 49.szám alatti lakossal biztosítja.  
 
Nevezett személy a 2022.augusztus 1-től havi 20 órában bruttó 32 500 Ft-ért látja el a 
feladatot. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a munkaszerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2022.július 31. 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester  

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

 
37/2022.(VII.07.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Völcsej 
községben a közművelődési feladatok ellátását Lágler Éva 9472 Újkér, Felszopori utca 
49.szám alatti lakossal biztosítja.  
 
Nevezett személy a 2022.augusztus 1-től havi 20 órában bruttó 32 500 Ft-ért látja el a 
feladatot. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a munkaszerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2022.július 31. 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester  

 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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