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Völcsej Község Önkormányzata 

Völcsej 

9-1/2022. 

 

J E G  Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2022. szeptember 21-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület 
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Szőke Attila polgármester 
  Hetzer Tamás Sándor alpolgármester 

Szőke Csaba Árpád  
Pfeiffer László 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 napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi: 

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

1.) Beszámoló a völcseji könyvtár 2020- 2021.évi munkájáról 
 

2.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi tájékoztatója 
 

3.) Az önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztatója 
 

4.) Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójáról 
 

5.) Egyéb feladatok 
 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Szőke Attila polgármester 

A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 

42/2022. (IX.21.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:  

1.) Beszámoló a völcseji könyvtár 2020-2021.évi munkájáról 
 

2.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi tájékoztatója 
 

3.) Az önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztatója 
 

4.) Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2023. évi 
fordulójáról 
 

5.) Egyéb feladatok 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Szőke Attila polgármester  

 
Szőke Attila : beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről: 2022.év első félévében  
1 fő részére rendkívüli települési támogatást, 1 fő hozzátartozónak temetési támogatást 
állapítottam meg. 
 
Beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

                                                      (írásos előterjesztés csatolva )  

A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.       

  1.) Beszámoló a völcseji könyvtár 2020- 2021.évi munkájáról              

Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Tóth Dezsőné könyvtáros betegsége miatt nem 
tud jelen lenni a mai ülésen. Elmondja, hogy a pandémia idején a nehézségek ellenére is 
sikerült a könyvtári kölcsönzések megoldása.  
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a völcseji könyvtár 2020-2021.évi 
munkájáról szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 

 

 



5 

 

A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 

43/2022 (IX.21.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a völcseji 
könyvtár 2020-2021.évi munkájáról szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltak alapján 
elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Szőke Attila polgármester  

 

2.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi tájékoztatója 
 

Lukácsné: Ismerteti a jelenlévőknek, hogy a bevételek, kiadások időarányosan teljesültek. 
Költségvetés módosítása szükséges az országgyűlési választásra kapott összegek, és a 
népszámlálás finanszírozására érkező előlegek miatt.  

Elmondja, hogy 2022 október 1-től- november 28 -ig fog tartani a népszámlálás, mely során a 
Hivatal munkatársai aktívan részt vesznek a számlálóbiztosi feladatokban. A terepmunka 
2022.október 17-én kezdődik. A számlálóbiztosok feladatai közé tartozik az online módon ki 
nem töltött kérdőívek esetén a helyszínen történő kérdőív kitöltés. 
 
Ez év márciusától új munkatárs lépett a Hivatal kötelékébe. Jelenleg anyakönyvvezetői 
tanfolyamra jár Győrbe.  Anyakönyvi szakvizsga időpontja 2022. november vége.  
 
Hivatalunknál szeptember hónapban levéltári ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzés során 
megállapításra került, hogy időszerűvé vált a selejtezés.   
 
Új feladatot is kaptunk. Belügyminisztérium tájékoztatása alapján a többgenerációs családi 
házban élő családok élhetnek a rezsicsökkentés lehetőségével. A rezsicsökkentés ebben az 
esetben a gázra vonatkozik. A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek vehetik 
igénybe, akik olyan társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő, családi házban, 
ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban stb. élnek, ahol legfeljebb négy egymástól 
elkülönülő, azaz önálló lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával 
rendelkezik. Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön- külön is igénybe lehessen venni 
az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a 
jegyzőtől, aki a dokumentumban megállapítja az ingatlanon található önálló lakás rendeltetési 
egységek számát. A hatósági bizonyítvány csak helyszíni szemlét követően adható ki.  
 
Kérdés: 
 
Szőke Csaba: Szükséges-e külön bejárattal rendelkezni az ingatlanoknak? 

Lukácsné: Igen, a bejárat a lakásba lehet szabadból nyíló, vagy közös közlekedőből nyíló is.   
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Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi:  

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 
2022. I. félévi költségvetésének teljesítését  

29 569 459 Ft bevétellel  

24 968 211 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.   

Határidő: Azonnal 

Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 

44/2022.(IX.21.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi költségvetésének teljesítését  

29.569.459 Ft bevétellel  

24.968.211 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.   

Határidő: Azonnal 

Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  

 

3.) Az önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztatója 

Szőke Attila: ismerteti az önkormányzat 2022. I. félévi bevételit és kiadásait. Elmondja, hogy 
a költségvetés módosítására az eszközbeszerzés és az iskolafelújítás miatt kerül sor. A Fő utca 
56. számú ingatlan felé eső nyílászárók befalazásra kerültek, így a bírósági ítéletnek eleget 
tettünk.  Az új bejárat kialakítására hamarosan sor kerül, de a télen sajnos a doktornő még nem 
tud visszaköltözni rendelőbe.  
 
A volt iskolaépületet fával kívánjuk egyenlőre fűteni, amíg a felújítás nem fejeződik be. 
611.148 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett az el nem költött szociális 
támogatásokból, idei évben ennek felhasználására nagyobb figyelmet fogunk fordatani.  
Elmondható, hogy bevételi előirányzataink nagy részben időarányosan teljesültek, fedezetül 
szolgálva kiadásainkra. Kiadási előirányzataink a költségvetésben elfogadottak szerint 
alakultak, működésünk, gazdálkodásunk stabil, kötelezettségeinknek határidőre eleget teszünk.  
 
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet- 
tervezetet. Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot és az indokolást szabályozás várható  
következményeiről.  
 
                                       ( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva )  
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és  
egyhangulag megalkotta a 13/2022.(IX.30.) rendeletét az önkormányzat 2022. évi  
költségvetéséről szóló 4/2022.(III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
                                                       ( rendelet csatolva ) 
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Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés  
I. félévi teljesítését  
 
72 892 644 Ft bevétellel  
21 099 084 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. 
  
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Szőke Attila polgármester 
              
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2022.(IX.21.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi 
költségvetés I. félévi teljesítését  
 
72 892 644 Ft bevétellel  
21 099 084 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. 
  
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Szőke Attila polgármester 
              

4.) Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2023. évi 
fordulójáról 

Lukácsné:a felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban 
való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind 
pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.  

A „Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer ” többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál:                                                                     

1.) A települési önkormányzat által nyújtott támogatás: 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a 
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot 
elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra.  
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 
 
2.) Megyei önkormányzat által nyújtott támogatás: 
 
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az önkormányzat által támogatott 
pályázó, vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő 
ösztöndíj összegét. 
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3.) Intézményi támogatás: 
 
A Kulturális és Innovációs Minisztérium a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban 
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván 
hozzájárulni, hogy települési (és megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget 
a támogatással megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos honlapján évenként közzétett 
értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2022. évi 
fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a 
hallgatónak, amelytől a hallgató -az állami költségvetés terhére –támogatást kap. 
 
Az önkormányzatok számára a pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A pályázat 
kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához, mely egyúttal a Bursa Hungaria Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
történő csatlakozást is magában foglalja, és nyilatkozzon az Általános Szerződési Feltételek  
(a továbbiakban: ÁSZF) elfogadásáról, s a későbbiekben is az ebben foglaltak szerint kell 
eljárnia. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje 2022.szeptember 30. 
 
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pályázatokat („A” és „B” típusú) 
2022. október 3-ig kell kiírni. A pályázatok beadási határideje: 2022. november 3. 
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat. 
Az önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és a rendszerből kinyomtatott 
pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését 
és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.   
 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott. 

Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2023. évi fordulójához.                     
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójának általános szerződési feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a  
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az 
önkormányzat nevében megtegye. 
  
Határidő: 2022. szeptember 30. 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester 
 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.  
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A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

46/2022.(IX.21.)határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.                     

Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójának általános szerződési feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a  
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az 
önkormányzat nevében megtegye. 
  
Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Szőke Attila polgármester 

5.) Egyéb feladatok  

Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gy/04/978-1/2022. számú 
törvényességi felhívását. Ennek lényege a Kormányhivatal megállapította, hogy a jegyző nem 
tett maradéktalanul eleget Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
építési szabályzatról szóló 11/2005.(VIII.1.) önkormányzati rendelete esetében a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalás és valamennyi időállapot közzétételére 
vonatkozó jogszabályi kötelezettségének, és az NJT felület hiányosan tartalmazza a tervlapokot 
is. A törvényességi felhívásban foglaltak kijavítására kézbesítést követő 90 nap áll 
rendelkezésre. 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Szőke Attila: az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal GY/04/978-1/2022.számú törvényességi felhívását megismerte, azt elfogadja.   

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a kifogásolt rendelet felülvizsgálatára az előírt 
határidőben a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2022.október 3. 

Felelős: Szőke Attila polgármester 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

 

 

 



10 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

47/2022.(IX.21.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GY/04/978-1/2022.számú törvényességi felhívását 
megismerte, azt elfogadja.  

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a kifogásolt rendelet felülvizsgálatára az előírt 
határidőben a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2022.október 3. 

Felelős: Szőke Attila polgármester  

Lukácsné: tájékoztatom képviselő-testületet a hivatkozott rendeletnél jelzett hibákat 
kijavítottuk, valamennyi időállapotot és mellékletet feltöltöttük, így a felhívásnak eleget 
tettünk. 

Lukácsné: ismerteti a Soproni Vízmű Zrt.-től érkezett megkeresést az alábbiak szerint:2021. 
évben két – többségében önkormányzati tulajdonú – víziközmű-szolgáltató került abba a 
helyzetbe, hogy működőképességét csak olyan módon tudta biztosítani, hogy az ellátásért 
felelős önkormányzatok térítésmentesen felajánlották víziközmű rendszereik tulajdonjogát a 
Magyar Államnak és az állam ennek fejében az önkormányzatoktól átvette az ellátásért 
felelősséget. Az állam tulajdonrészt szerzett a szolgáltatást végző társaságokban is. 

2022-ben a szolgáltatás külső peremfeltételeinek kedvezőtlen alakulása – a változatlan 
víziközmű-szolgáltatási díjak, a megnövekedő adók és járulékok, az energiahordozók árának 
emelkedése és a nyers- és alapanyagárak növekedése – több szolgáltatónál okozott működési 
zavarokat, mely azt eredményezte, hogy a társaságok – ahogy a Soproni Vízmű Zrt. is – 
kénytelenek voltak veszteséggel tervezni az idei üzleti évet. Jelentős számban voltak olyan 
szolgáltatók, akiknél már a működést lehetetlenné tevő likviditási problémák is felléptek. 

A Technológiai és Ipari Minisztérium 2022.augusztus 4-én tájékoztatást adott a víziközmű 
szolgáltatók vezetőinek, melyen a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. számú 
törvény (Vksztv) 5/H.§ -a szerinti integrációs lehetőséget ajánlotta fel a 2022.évben jelentős 
működési zavarokkal küzdő vízi és az ez évben működési gondokkal nem számító víziközmű 
szolgáltatóknak is. 

A javaslat lényege az alábbiakban foglalható össze: 

- az ellátásért felelős önkormányzatok kifejezhetik szándéknyilatkozatukat arról, hogy a 
tulajdonukban lévő víziközmű vagyont térítésmentesen átadják a magyar államnak, aki 
annak átvétele után ellátásért felelősként az önkormányzatok helyébe lép 

- a szándéknyilatkozat megadása a tényleges vagyonátadáshoz kötelezettséget nem jelent, 
hiszen ahhoz az önkormányzatoknak tényleges döntést kell majd hoznia, melynek jogi 
részletei jelenleg nem ismertek 

- a tényleges vagyonátadásra vonatkozó önkormányzati döntéseknek egy víziközmű 
rendszerre vonatkozóan egységesnek kell lenniük.  
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Amennyiben a víziközmű rendszerhez tartozó települések közül akár egy is úgy dönt, 
hogy nem szeretné víziközmű tulajdonát az államnak átadni, úgy azon víziközmű 
rendszer tekintetében az integráció meghiúsul. 

- a Vksztv. lehetőséget ad a - jelenleg az Soproni Vízmű Zrt.-ben lévő – működtető 
vagyon térítésmentes átadására is, amennyiben a Zrt.-ben tulajdonos önkormányzatok 
így döntenek. 
 

Ugyan Társaságukat a 2022. évben a működésképtelenség még nem fenyegeti, de tekintettel a 
2023. évi működtetés már ismert – alábbiakban részletezett – tényezőire, szükségesnek tartom 
a korrekt tájékoztatásuk érdekében felhívni a arra, hogy - amennyiben a víziközmű szolgáltatást 
a jelenlegi feltételek mellett kell ellátni - a Vksztv. adta lehetőségek megvizsgálása és az abban 
foglalt döntések meghozatala elengedhetetlen lesz. 

Társaságuk egyszer már sikertelen közbeszerzési eljárást folytatott le a 2022. október 1-től 
szükséges földgáz és a 2023. január 1-től vételezendő villamos energia beszerzésére, mert a 
pályázók nem adtak érvényes ajánlatot (földgázra 1005 Ft/m3, míg a villamos energiára 253,10 
Ft/kWh nagyságú ajánlatot kaptunk, mely sokszorosa az idén érvényes áraknak). Az így 
keletkező többletköltségeket már lehetetlen kigazdálkodni. Valamilyen megoldást kell találniuk 
önkormányzati tulajdonosainknak ezen többletköltségek fedezetének biztosítására.  

Társaságuk többségi tulajdonosa – Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata – 
2022.szeptember 1-én az alábbi határozatot hozta: 

„Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Soproni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosa 
megköszöni a felajánlott lehetőséget, és az ellátás biztonságát szem előtt tartva kifejezi azt a 
szándékát, hogy megfelelő jogi keretek között, ingyenesen állami gondoskodásba szeretné adni 
a víziközmű-szolgáltatási rendszerét és az ellátásban résztvevő további 49 önkormányzatot is 
erre kéri.” 

Határozati javaslatuk: .........................Önkormányzata kifejezi azt a szándékát, hogy megfelelő 
jogi keretek között a tulajdonában lévő víziközmű vagyonát térítésmentesen átadja a Magyar 
Államnak. 

Hozzászólás:  

Szőke Attila:a Soproni Vízmű Zrt.- nek 2023.évben kb. 4 Milliárd forint többletköltsége 
keletkezik, melynek fedezetét az önkormányzatoknak kellene biztosítani, javaslom víziközmű 
vagyonunkat adjuk ingyenesen állami gondoskodásba.   

Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi:  

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azt a szándékát, hogy 
megfelelő jogi keretek között a tulajdonában lévő víziközmű vagyonát ingyenesen állami 
gondoskodásba adja. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 

Határidő: 2022.október 15. 

Felelős: Szőke Attila polgármester 
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

48/2022.(IX.21.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azt 
a szándékát, hogy megfelelő jogi keretek között a tulajdonában lévő víziközmű vagyonát 
ingyenesen állami gondoskodásba adja. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 

Határidő: 2022.október 15. 

Felelős: Szőke Attila polgármester 

 

Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Elnökétől érkezett 
megkeresést a jelenlévőknek az alábbiak szerint: A Győr-Moson-Megyei Önkormányzat 
kezdeményezésére GYŐR-MOSON-SOPRON SZÍNE JAVA „című kiadványt szerkeszt a 
Dono Te Libro Kiadó, mely egy kötetbe rendezve mutatná az egyes településen fellelhető 
értékeket, amivel az adott város, község büszkélkedik. A kiadványban minden település 3 
oldalon jelenik meg,1 oldalnyi magyar/angol szöveggel és 2 oldalra rendezve 12 db fotóval. 
 
A 12 fotó és szöveg segítségével egy igényes megyei, helytörténi kiadványt szerkeszt a kiadó, 
ami reprezentációs és turisztikai célokat is szolgál. A megjelenés egyszeri költsége a 
kiadványban 155 ezer forint (+ 5 % ÁFA)  
 
Hozzászólás:  

Szőke Attila: javaslom támogassuk a kiadvány elkészültét. 

 

Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzat kezdeményezéséhez, és támogatja a „GYŐR-MOSON-SOPRON 
SZÍNE JAVA „című kiadvány elkészültét. 

A megjelenés költségét az önkormányzat 2023.évi költségvetésében biztosítja. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 

Határidő: 2022.október 15. 

Felelős: Szőke Attila polgármester 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

49/2022.(IX.21.)határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat kezdeményezéséhez, és támogatja a „GYŐR-
MOSON-SOPRON SZÍNE JAVA „című kiadvány elkészültét. 

A megjelenés költségét az önkormányzat 2023.évi költségvetésében biztosítja. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 

Határidő: 2022.október 15. 

Felelős: Szőke Attila polgármester 

 

Lukácsné: javaslom Nemes István falugondnoknak 2022.augusztus 01-től –2022. 
december 31-ig bruttó 83 333 Ft béren kívüli juttatást (cafetériát) állapítson meg a testület. 
Javaslom a másik foglalkoztatottnak Molnár Évának 2022.október 01-től -2022.december  
31-ig bruttó 25 000 Ft béren kívüli juttatást (cafetériát ) állapítson  meg a képviselő-testület. 
         
A jelenlévők a javaslatot támogatták. 
                    
 
Szőke Attila alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemes István részére  
2022.augusztus 01-től 2022.december 31-ig bruttó 83 333 Ft béren kívüli juttatást ( cafetériát )  
állapít meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Határidő: 2022.október 15. 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
50/2022.(IX.21.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemes 
István részére 2022.augusztus 01-től 2022.december 31-ig bruttó 83 333 Ft béren kívüli 
juttatást ( cafetériát ) állapít meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Határidő: 2022.október 15. 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester  
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