
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ‐TESTÜLETE 
 
 
VIZSOLY 
 
Szám: 1-15/2010. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült: a Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 18. napján  
               a községházán megtartott alakuló üléséről.  
 
 
Jelen vannak:  Bihi Miklós polgármester, 
  Asztalos Péter, Árváné Hornyák Mónika, Medveczkyné Janka Judit és Urbán 
                        Józsefné önkormányzati képviselők;  
 
  tanácskozási joggal az ülés egész tartama alatt: 
  Vidák István körjegyző,  
  dr. Szegedi Szabolcs a Helyi Választási Bizottság elnöke.  
 
 
 
A jegyzőkönyvet Sztankai Róbertné köztisztviselő vezette.  
 
 
Urbán Józsefné korelnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülés határozat-
képességét, majd azt megnyitotta. Ezt követően javaslatot tett a napirendre azzal, hogy az 
1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés alapján a képviselő-testületnek az 5. és 6. 
napirendi pont keretébe tartozó ügyeket zárt ülésen kell tárgyalnia.  
 
 
 
 A képviselő-testület a korelnök javaslatával egyhangúlag egyetértve a következő  
 napirend szerint tartotta ülését:  
 
 

1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2010. október 3. napján megtartott  
önkormányzati választás lebonyolításáról, eredményéről  
 

2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása  
 

3.) A polgármester programjának ismertetése 
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4.) A polgármester illetményének meghatározása  
 

 
 
Zárt ülésen:  
 
5.) Ügyrendi Bizottság létrehozása  

 
6.) Alpolgármester választása  
 

 
 
Napirend előtt:  
 
 
Urbán Józsefné korelnök a napirend tárgyalásának megkezdése előtt javasolta, hogy az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Asztalos Péter és Árváné Hornyák Mónika önkormányzati  
képviselőket bízza meg a képviselő-testület.  
 
 
A képviselő-testület a korelnök javaslatával egyhangúlag egyetértve az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésével Asztalos Péter és Árváné Hornyák Mónika önkormányzati képviselőket bízta 
meg.  
 
 
 
 
A napirend tárgyalása:  
 

1.)  A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2010. október 3. napján 
megtartott önkormányzati választás lebonyolításáról, eredményéről  

 
(Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyv eredeti példányához!)  
 
 

 
dr. Szegedi Szabolcs a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatójában kiemelte: - A Helyi 
Választási Iroda a jogszabályokban meghatározott feladatokat határidőn belül végrehajtotta. – 
A Helyi Választási Bizottság a választópolgárok ajánlásai alapján 2 polgármester jelöltet és 
19 önkormányzati képviselő jelöltet vett nyilvántartásba. A névjegyzéken szereplő 
választópolgárok száma: 677, ebből a szavazás napján 441 választópolgár adta le szavazatát 
az önkormányzat polgármesterére, a képviselő-testület tagjaira és a megyei közgyűlés listán 
állított jelöltjeire. A jogorvoslati határidőn belül a választások eredményével kapcsolatban 
kifogás nem érkezett, így a Helyi Választási Bizottság az önkormányzati választás előzetes 
eredményét véglegesnek nyilvánította, mely szerint:  
 
  

POLGÁRMESTERKÉNT:  
BIHI Miklós 
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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐKÉNT: 
 

ASZTALOS Péter 
ÁRVÁNÉ Hornyák Mónika 

MEDVECZKYNÉ Janka Judit 
URBÁN Józsefné  

 
lett megválasztva.  
 
 
 
  A képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatóját  

tudomásul vette. 
 
 
 
 
 
 
2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, 
      megbízólevelek átadása  
 
 
 
A Helyi Választási Bizottság elnöke a tájékoztatást követően az önkormányzati képviselőket 
szólította a következő szövegű eskü letételére:  
 
 
„Én _______________ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; települési képviselői tisztségemből eredő feladataimat Vizsoly község 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen!” 
 
 
dr. Szegedi Szabolcs a Helyi Választási Bizottság elnöke az eskü elhangzása után 
megállapította, hogy a község önkormányzati képviselő-testületének tagjai a törvényben előírt 
esküt letették, majd a megbízólevelek átadását követően a polgármesterként megválasztott 
BIHI MIKLÓS-t szólította a következő szövegű eskü letételére:  
 
 
„Én BIHI MIKLÓS esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Vizsoly község fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten 
engem úgy segéljen!” 
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dr. Szegedi Szabolcs a Helyi Választási Bizottság elnöke az eskü elhangzása után 
megállapította, hogy a település polgármestere a törvényben előírt esküt letette, majd átadta a 
megbízólevelet és eredményes munkát kívánt a megválasztott polgármesternek és az 
önkormányzati képviselőknek.  
 
 
 
 
3.) A polgármester programjának ismertetése 
 
 
Urbán Józsefné korelnök megköszönte a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatását, 
majd felkérte a település újonnan megválasztott polgármesterét programjának ismertetésére.  
 
 
Bihi Miklós polgármester programjának ismertetése előtt a választásról szólt néhány 
gondolatot. Többek között megemlítette: összetételét tekintve majdnem az a képviselő-testület 
került összeállításra, amely az előző 4 évben is tevékenykedett, ebből azt vonja le, hogy a 
lakosság többsége meg volt elégedve munkájukkal. Ami az önkormányzat pénzügyi helyzetét 
illeti, arról részletes tájékoztatást adott a választási gyűlésén. Legfontosabb feladatnak az 
önkormányzat pénzügyi helyzetének javítását tartotta. Az állami támogatások jelentősen 
csökkentek és ez a helyzet az olyan önkormányzatoknak, amelyeknek más bevétele nincs, 
vagy nagyon minimális, nagy érvágást jelent. Az alakuló ülés előtt két nappal inkasszót 
nyújtott be a MÁK az önkormányzattal szemben, mivel a normatív támogatás egy részét 
vissza kell fizetnie az önkormányzatnak; ez összegszerűen 3 millió forintot jelent. A sok 
nyertes pályázat is nagy terhet ró az önkormányzatra, mert utófinanszírozottak és az 
elszámolásnál is nagyon szigorú feltételek vannak. Olyan feladatok továbbfolytatatását 
képzeli el, amihez nem kell sok pénz, például: település tisztaság, az oktatás területéhez 
kapcsolódó önerőt nem igénylő pályázati lehetőségek kihasználása; helyzetéből kiindulva az 
önkormányzat elsősorban olyan feladatokat vállalhat, amelyeket pénz nélkül lehet tovább 
vinni. Az előző négy évet tekintve a képviselő-testület lojális volt, köszönet mindenkinek, 
mert annak ellenére, hogy voltak konfliktusok, minden fontos kérdést meg tudtak beszélni. 
Végezetül mindenkinek jó munkát és egészséget kívánt.  
 
 
 
 
4.) A polgármester illetményének meghatározása  
 
 
 
Urbán Józsefné korelnök a 4.) napirend keretében kezdeményezte a polgármester 
illetményének meghatározását. Tájékoztatásul közölte, hogy a vonatkozó jogszabályok 
értelmében a polgármester illetménye közérdekű adatnak minősül, ezért arról a képviselő-
testületnek nyilvános ülésen kell döntenie.  
 
 
Bihi Miklós polgármester bejelentette személyes érintettsége miatt nem vesz részt a 
szavazásban és a napirend tárgyalásán, a döntés meghozataláig távozik az ülésteremből.  
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Urbán Józsefné korelnök, miután megállapította, hogy a polgármester személyes érintettsége 
miatt nem vesz részt a napirend tárgyalásán, illetve a döntéshozatalban, bejelentette: a 
megválasztott polgármester jelölt bejelentésekor tett nyilatkozata alapján főállásban látja el 
tisztségét. Ezt követően ismertette: a polgármester illetménye a köztisztviselők jogállásáról 
szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 42. § (3) bekezdése szerint megalkotott 
önkormányzati rendeletben megállapított illetményalap (2010. évben 38.650.- Ft.) és az 1.000 
alatti lakosságszámú települések esetén alkalmazható 7-9 szorzószám szorzataként állapítható 
meg, vagyis az illetményt konkrét összegben, 270.550.- Ft-tól 347.850.- Ft-ig terjedő sávban 
kell megállapítani. Előzetes egyeztetésekre alapozva a polgármester illetményét 347.900.-  Ft-
ban javasolta megállapítani.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Urbán Józsefné korelnök kezdeményezte: a képviselő-testület hozza meg döntését.  
 
 
 
 A képviselő-testület a korelnök kezdeményezésére, egyhangú szavazással  
 (4 mellette) a következő határozatot fogadta el:  
 
 
 Szám:      55/2010.(X. 18.) KT. számú határozat 
 Tárgy: Bihi Miklós polgármester megválasztásának tudomásul vétele és 
      illetményének meghatározása 
 
 

Vizsoly község önkormányzati képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság  
elnökének a 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választásról szóló 
tájékoztatóját meghallgatta és BIHI MIKLÓS polgármesterré történt megválasztását 
tudomásul veszi, egyidejűleg az 1994. évi LXIV. törvény 3. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva Bihi Miklós polgármester egy hónapra eső illetményét 
347.900.- Ft., azaz: Háromszáznegyvenhétezer-kilencszáz 00/100 forint összegben 
állapítja meg, annak fedezetét költségvetése terhére folyamatosan biztosítja.  
 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt az illetmény számfejtésével kapcsolatos  
intézkedések megtételére.  
 
 
Felelős:    körjegyző  
Határidő: azonnal, illetve folyamatos a tisztség betöltésének időtartamáig 
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Urbán Józsefné korelnök az ülésterembe visszatérő Bihi Miklós polgármesterrel ismertette a 
képviselő-testület döntését, majd szereplését befejezettnek nyilvánította és a továbbiakban 
átadta az ülés vezetését a polgármesternek.  
 
 
Bihi Miklós polgármester átvette az ülés vezetését, majd bejelentette: a képviselő-testület az 
5.) és 6.) napirendi pont tárgyalásával zárt ülésen folytatja majd munkáját. A zárt ülés 
megkezdése előtt kezdeményezte, hogy a képviselő-testület az elkövetkezendő időszakban 
kezdje meg a hatályban lévő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát és döntsön az indokolt 
módosításokról.  
 
 
 A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésével egyhangúlag egyetértett.  
 
 
 
Bihi Miklós polgármester bejelentette, mivel az 5.) és 6.) napirendi pont tárgyalását zárt 
ülésen folytatja a képviselő-testület, a nyilvános ülést befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Vidák István         Bihi Miklós 
  körjegyző         polgármester 
 
 
 
 
 
Asztalos Péter       Árváné Hornyák Mónika 
jegyzőkönyv hitelesítő        jegyzőkönyv hitelesítő 
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