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Völcsej Község Önkormányzata  
 
Völcsej  
 
12/2022. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2022.december 29-én a Kulturotthonban megtartott közmeghallgatásról.   
 
Jelen vannak: Szőke Attila polgármester 
                       Hetzer Tamás Sándor alpolgármester 
                       Horváth Kornél 
                       Pfeiffer László képviselők 
                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
                       41 fő választópolgár  
 
 
Szőke Attila: köszönti a közmeghallgatáson 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.) Tájékoztató az önkormányzat 2022.évi munkájáról és a következő évi terveiről   
 
2.) Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi működéséről 
   
3.) A képviselő-testület 2023.évi munkatervének elfogadása                    
 
4.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása  
 
5.) Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Szőke Attila polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
59/2022.(XII.29.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2022.évi munkájáról és a következő évi terveiről   
 
2.) Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi működéséről 
   
3.) A képviselő-testület 2023.évi munkatervének elfogadása                    
 
4.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása  
 
5.) Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Szőke Attila polgármester  
 
 

1.) Tájékoztató az önkormányzat 2022.évi munkájáról és a következő évi terveiről   
 
Szőke Attila: az idei évben a háború átírta az önkormányzat gazdálkodását, a 25 %-os  
energiamegtakarítás előírás és cél is egyben. A gázáremelés még az idei évben nem sújtott 
minket, jövőre lesz érzékelhető ennek hatása. A közvilágítási díjak sem emelkedtek, mivel 
hosszútávra két évre kötöttünk szerződést a szolgáltatóval, így 2023.december 31-ét követően 
emelkednek majd a költségeink. A központi ígéretek vannak arra, hogy a kisebb, kevésbé 
tehetős önkormányzatok igényelhetnek a megemelkedett költségeikhez plusz támogatást, 
amennyiben így lesz, ezzel élni fogunk. 
 
A volt iskolaépület felújítására a TOP pályázat keretében 31 M Ft támogatást kaptunk 
energetikai fejlesztésre, ezen kívül még erre a Magyar Falu Program keretében közel  
10 M Ft-ot sikerült nyernünk. Természetesen ez nem elégséges az épület felújítására ehhez az 
önkormányzatnak saját forrást is biztosítani kell. Az épület elektromos hálózatát és vízhálózatát 
át kell szereltetnünk, ezeken kívül a szomszéd felőli oldalon lévő villanyórát is át kell 
helyeznünk, a későbbi problémák megelőzése érdekében. A felsoroltakat mind saját forrásból 
kívánjuk biztosítani. 
 
Várhatóan a következő évben az építőanyagok költségei 15-20 %- al emelkednek, ezért az 
épület felújításához szükséges építőanyag 80 %-át már megvásároltuk, ennek értéke 7,5 M Ft 
volt. A megvásárolt anyagok egy részét zárt helyre kellett elhelyezni, ezek a kulturotthon 
nagytermében és a tűzoltószertár épületében kerültek, a többi építőanyagot külső helyekre 
helyeztük el. 
  
2022.december 28-29-én társadalmi munkát szerveztünk a volt iskolaépület kiürítése és az 
aljazat felszedésérére, melyen az első nap 32 fő, a második nap 23 fő vett részt. A társadalmi 
munkában közel a 350 órát dolgoztak a helyi lakosok,70 m3 törmeléket talicskáztunk ki az 
épületből. A munkában 3 gyermek is részt vett, de akadt 80 év feletti lakos is. Megköszöni 
mindenkinek a segítségét aki ebben részt vett. 
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Megemlíti, hogy egy vállalkozó ingyen biztosította a törmelék elszállítását, illetve 
két vállalkozó vállalta ennek kihordását a mezőgazdasági utakra, nekik is köszönetet mond 
ezért. Az elvégzett társadalmi munkával közel 2-2,5 M Ft-ot sikerült megspórolni.  
 
Várhatóan az épület felújítása 2023.július 31-re készül el. Az épületben kultúrterem, baba-
mama váróhelyiség, és orvosi rendelő is lesz, napelemes, talajhőfűtéses lesz az épület. 
Az idei évben 4,9 M Ft támogatást kaptunk kommunális eszközök beszerzésére, melyen 
fűnyíró trakrot, és ehhez szükséges eszközöket vásároltunk a zöldterületek karbantartásához. 
    
2022-ban az alábbi támogatásokat osztottuk ki:27 gyermek kapott iskolakezdési segélyt, 
ebből az általános iskolások száma 21 fő, a középiskolások száma 6 fő, temetési támogatást  
1 hozzátartozónak,2 családnak lakáscélú támogatást biztosítottunk, újszülöttek családjának 
támogatását az idei évben nem kértek. Rendkívüli települési támogatást 2 főnek, és új 
támogatásként karácsonyi támogatást 35 főnek biztosítottunk.  
 
Számlánkon 2022.december 21-i állapot szerint 52 440 579 Ft volt, mely a pályázaton elnyert 
támogatásokat is tartalmazza. A számlánkon lévő összegből közel 19 M Ft-ot a pályázatok 
önrészeként szeretnénk majd felhasználni. 
 
Rendezvényeinkről az alábbiakat tudom elmondani: az idei évben gyermek- és családi napot, 
és falunapot tartottunk. A nyugdíjasainkat és véradóinkat is köszöntöttük, és csomagot 
biztosítottunk számukra. 
 
Czupy György „Völcsej és családjai történelmi környezetben „című könyvéhez 1,15 M Ft  
támogatást biztosítottunk. A könyv beszerzési ára 6 250 Ft, várhatóan 4 000 Ft-ért 
vásárolhatják meg a helybeli családok. 
 
Jövő évi terveink között a legfontosabb a volt iskolaépület felújítása, átalakítása közösségi  
épületté az előzőekben ismertettek szerint. Továbbra is nagy gondot fordítunk a pályázatok  
figyelésére, és természetesen a lehetőséget igyekszünk kihasználni is.  
 
Hozzászólások, kérdések: 
 
Horváthné Kéry Rita: örülök, hogy az út elkészült, de a hidakról való kijárás nehézkes, 
a csapadékvíz elvezetés nem mindenhol jó, szomszédos telken nagyobb esőzéseknél a víz  
megáll.   
 
Zsebőkné Németh Márta:a temetőben és az utcán is állandó zaklat egy magánszemély, 
jó lenne ha az önkormányzat tenne valamit ezzel az emberrel. A polgármester úr szemtanúja  
volt amikor a szomszéddal összeverekedtek, de nem tett semmit. 
    
A faluvégen a tó mellett valaki szemetet helyezett el, lassan kialakul ott egy szeméttelep. 
 
Szántó Pál: a közösségi épületben baba-mama helyiség és klub is működik majd, mi lesz 
ha a szomszédos ingatlan tulajdonosa őket is zaklatja? 
 
Brieber Zoltán: a faluvégén a fák mellett lévő kerítéssel mit terveznek ? 
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Kéry Katalin: az önkormányzat nagyon szépen felújította a járdákat, de több helyen 
a térkövek között már a feljön a gyom, mivel nem mindenki tartja ezt tisztán. Mit lehet  
tenni ezzel? Hagyományőrző egyesületet szeretnénk alakítani ahova a népdalkört is  
szeretnénk bevonni, az egyesület kaphat-e majd helyet a közösségi épületben ? 
A népdalkörnek már sok felszerelése van, melyek elhelyezése nehézkés. 
 
Czupy Lajosné: az előttünk lévő buszmegállónál a buszra történő felszállás az idősebbeknek  
nehézkes, nem lehetne oda korlátot tenni? 
 
Balics Szabolcs: megköszöni az önkormányzatnak, és a falu lakosságának a támogatását 
melyet a tűzoltó szertár felújításához és a jubileumi ünnepséghez nyújtottak. A jubileumi  
ünnepségünk nagyon jól sikerült, a megyei vezetők is elismerték a munkánkat. 
 
Az előző évekhez hasonlóan a jövő év tavaszán tervezzük a vasgyűjtést, az ebből befolyó  
összegből felszereléseket szerzünk be, ezeket önerőből nem tudnánk megvásárolni. 
Az idei évben tűzoltóbált rendeztünk, mely szintén teltházas volt, tombolasorsolással  
egybe kötve, melyet a lakosság támogatott.  
Az idei évben 23 riasztásunk volt,18-on vettük részt, ezek között volt vakriasztás is. 
 
A területi versenyen 4 csapattal vettünk részt, a nők első helyezést értek el, így a megyei  
versenyen is részt vettek. Részt vettünk egy éjszakai meghívásos versenyen is. 
 
Szőke Attila reagál a felvetésekre: 
 
A Fő utca elejei ingatlanok csapadékvíz- elvezetésre adtunk be pályázatot, de erről még  
nem született döntés. 
 
A magánszemélyek közti vita eldöntése nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe, a zaklatót  
fel kell jelenteni a rendőrségen, a közmeghallgatáson nem kívánok erről vitát nyitni. Úgy 
gondolom ezzel a jelenlévők is egyetértenek. 
 
Nem igaz az állítás, hogy nem tettem semmit a veszekedéskor, a rendőrségre bejelentést  
tettem, és próbáltam megbékíteni a feleket is, de sajnos ez eredménytelen volt. 
 
A tó melletti terület rendbetétele a Völcseji Horgász Egyesület feladata, feléjük a bejelentést 
továbbítjuk. 
 
A következő évben a gesztenyefák melletti kerítést rendbe kívánjuk tenni. 
 
A buszmegállónál felvetett kérést a kivitelezők felé továbbítani fogom. 
 
A járdákra rá növő gaz a lakókat minősíti, nem tudom egy felszólításnak mennyi foganatja  
lenne ? Az elkészült új épület közösségi célokat szolgál majd, természetesen a községben 
működő egyesületek és civil szervezetek használhatják azt, de előtte javaslom az egyesületet 
hozzák létre. 
 
Köszönöm a Tűzoltó Egyesület egész éves munkáját, a társadalmi munkákban való aktív 
közreműködésüket. Rajtuk kívül még a Horgász Egyesületet is támogatta önkormányzatunk. 
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A Völcseji Népdalkör sajnos az idei évben betegség miatt nem tudott részt venni a  
rendezvényeken, bízom benne a vezetőjük mielőbb meggyógyul, is folytathatják a munkájukat.    
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a volt iskolaépület felújítása előtt a kivitelezőkkel történt 
egyeztetés után, várhatóan még egy nap társadalmi munkát szerveznek, melynek pontos 
időpontjáról a képviselőket, és a lakosságot is tájékoztatni fogja.  
 
Lukácsné reagál egyik felvetésre: helyi rendelet alapján a közterületek tisztántartása, rendbe 
tétele az ingatlantulajdonosok feladata, ahol a gyom jelentősen elszaporodik, és hosszabb ideig 
nem rendezik a területet, felszólítást szoktunk kiadni. 
 
 
2.) Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi működéséről 
 

( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi:      
 
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 
2022. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal                 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
60/2022.(XII.29.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövői 
Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
 
3.) A képviselő-testület 2023.évi munkatervének elfogadása  
 
Szőke Attila: ismerteti a képviselő-testület a 2023.évi munkatervét. Elmondja, hogy 
a terv a kötelező napirendi pontokat tartalmazza, természetesen a felmerülő egyéb ügyeket a  
képviselő-testület megtárgyalja.   
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervét az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Folyamatos         
 
Felelős: Szőke Attila polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
61/2022.(XII.29.) határozat:Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. 
évi munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Folyamatos         
 
Felelős: Szőke Attila polgármester 
               
 
4.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása  
 
Lukácsné: a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal az Mötv.132.§ (3) bekezdés b.) 
pontjában biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva a Miniszterelnökség 
ellenőrzési munkaterve alapján lefolytatott célvizsgálat keretében felülvizsgálta az illetékességi 
területén működő települési önkormányzatok NJT-n közzétett, valamint a megküldött 
rendeleteit. 
 

A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében felhívta a jegyzők figyelmét a   
közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendeletek felülvizsgálatára. 

A rendelet felvizsgálatát elvégeztem, két pontban volt szükség annak módosítására.  

A rendelet bevezető részét kell módosítani melyben a feladatkört, és a felhatalmazást 
adójogszabályt kell megjelölni.  

A rendeletben a házszám fogalmát kell módosítani az alábbiak szerint:  

Házszám: a központi címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendelet szerinti 
megjelölés. A 345/2014.(XII.23.) Korm.rendelet értelmében házszám a telek egyedi 
azonosítására szolgáló megjelölés. Ismerteti a rendelet-tervezet. Ismerteti az előzetes 
hatásvizsgálatot és 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 
egyhangúlag megalkotta a 1/2023.(I.5.) önkormányzati rendeletét a közterületek  
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014.(VIII.21.) önkormányzati  
rendelet módosításáról. 
 
                                                         (rendelet csatolva ) 
 
5.) Egyéb feladatok 
 
Lukácsné: már több éve a könyvtári feladatokat Tóth Dezsőné Völcsej, Fő utca 42.szám alatti 
lakos látja el. Megbízási szerződése 2022.december 31- el lejár, javaslom ennek  
meghosszabbítását. 
 
Hozzászólás: 
 
Szőke Attila: javaslom 2023.január 1-től 2023.december 31-ig továbbra is Tóth Dezsőnét 
bízzák meg a könyvtári feladatok ellátásával. Megbízási díját változatlan összegben havi bruttó  
20 000 Ft-ban javaslom megállapítani. 
 
Szőke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023.január 1-től 2023.december  
31-ig a könyvtári feladatok ellátásával Tóth Dezsőnét bízza meg. 
 
A képviselő-testület megbízási díját havi bruttó 20 000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 15. 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester   
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
62/2022.(XII.29.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2023.január 1-től 2023.december 31-ig a könyvtári feladatok ellátásával Tóth Dezsőnét bízza 
meg. 
 
A képviselő-testület megbízási díját havi bruttó 20 000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 15. 
 
Felelős: Szőke Attila polgármester   
 
 



10 
 

 
 

 



11 
 

 
 
 
 


