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40/2022.(VIII.27.)      Az ülés napirendi pontjának elfogadása 

 
41/2022.(VIII.27.)                                            „Völcsej és családjai történelmi  
                                                                                    környezetben „ című kiadvány 
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                                                                                    biztosítása   
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Völcsej Község Önkormányzata  

Völcsej  

8/2022. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2022.augusztus 27-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület 
rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: Szőke Attila polgármester 
                       Hetzer Tamás Sándor alpolgármester 
                       Horváth Kornél 
                       Szőke Csaba Árpád képviselők 
                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
 
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 napirendre az alábbi határozati javaslatot teszi: 

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

1.)„Völcsej és családjai történelmi környezetben „ című kiadvány megjelentetésének 
támogatása  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Szőke Attila polgármester  

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 

40/2022.(VIII.27.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontot fogadja el a mai ülésén: 

1.)„Völcsej és családjai történelmi környezetben „ című kiadvány megjelentetésének 
támogatása  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Szőke Attila polgármester  
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1.)„Völcsej és családjai történelmi környezetben „ című kiadvány megjelentetésének 
támogatása  

Szőke Attila: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Czupy György könyvére a Magyar Nyugat 
Könyvkiadótól megérkezett a tételes költségterv. Az árajánlat 250 db könyv megjelentetésére 
vonatkozik, bruttó költsége 1 500 000 Ft. A beérkezett szponzori támogatások: Roto-Elzett Kft-
től 150 000 Ft, egy magánszemélytől 50 000 Ft, a kiadó 150 000 Ft-tal támogatja a „Völcsej és 
családjai történelmi környezetben „ című kiadvány megjelenését, így ezek összege 350 000 Ft. 
A könyv kiadásához bruttó 1 150 000 Ft szükséges még, ehhez kérik az önkormányzat 
támogatását, segítségét. 

A képviselő-testület a korábbi határozatával úgy döntött, a tényleges kiadói költségek 
ismeretében, a szponzori támogatásokat is figyelembe véve támogatja a könyv megjelentetését. 

Részletesen ismerteti a költségtervet a megjelenteknek. A szerzővel történt egyeztetés alapján 
a támogatásért az önkormányzat 230 db könyvet kap majd. Az előzőleg támogatott könyveket 
a lakosságnak ingyenes adtuk ki, de ennek a költsége lényegesen magasabb mint a korábban 
megjelent könyveké volt. 

 

Hozzászólás: 

Horváth Kornél: javaslom egy kisebb összegért kerüljön értékesítésre a könyv. 

Szőke Attila reagál a felvetésre: később kell majd döntenünk arról, hogy a könyvet milyen 
módon osztjuk majd szét.  

 

Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi:  

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja „Völcsej 
és családjai történelmi környezetben” című könyv nyomdai megjelentetését. 
 
A képviselő-testület a 2022.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 1 150 000 Ft. 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT : a képviselő-testület a K312 Üzemeltetési anyagok 
beszerzése rovaton   905 512 Ft-ot, a K351 Működési célú előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó rovaton 244 488 Ft-ot biztosít a 066020 Város-és községgazdálkodási cofogon.   
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megállapított 
összeg átutalásával. 
 
Határidő: 2022.október 31. 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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