
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
 
 
V I Z S O L Y  
 
 
Szám: 1-17/2010. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült: a Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testületének  2010. november 22. napján  
              a községházán megtartott üléséről.  
 
 
Jelen vannak:  Bihi Miklós polgármester, 
  Urbán Józsefné alpolgármester, 
  Asztalos Péter, Árváné Hornyák Mónika és Medveczkyné Janka Judit 
                        önkormányzati képviselők;  
 
  tanácskozási joggal az ülés egész tartama alatt: 
  Vidák István körjegyző. 
 
 
 
A jegyzőkönyvet Sztankai Róbertné köztisztviselő vezette.  
 
 
Bihi Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülés 
határozatképességét, majd azt megnyitotta. Ezt követően javaslatot tett a napirendre azzal, 
hogy a módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a képviselő-
testületnek zárt ülésen kell tárgyalnia az önkormányzati hatósági ügyeket.  
 
 
 
 A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetértve a következő  
 napirend szerint tartotta ülését:  
 
 

1.) Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
Előadó: Bihi Miklós 
         polgármester 

          
2.)Egyedi ügyek 

 Előadó: Bihi Miklós 
              polgármester 
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Napirend előtt:  
 
 
Bihi Miklós polgármester a napirend tárgyalásának megkezdése előtt javasolta, hogy az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Urbán Józsefné alpolgármestert és Medveczkyné Janka Judit 
önkormányzati képviselőt bízza meg a képviselő-testület.  
 
 

A képviselő-testület a korelnök javaslatával egyhangúlag egyetértve az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Urbán Józsefné alpolgármestert és 
Medveczkyné Janka Judit önkormányzati képviselőt bízta meg.  

 
 
 
 
A napirend tárgyalása:  
 
1.) Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
         Előadó: Bihi Miklós 

      polgármester 
 

 
 
 
Bihi Miklós polgármester kezdeményezte a képviselő-testület hozza meg döntését a 
tiszteletdíjjal kapcsolatban.  
 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
 
Hozzászólások:
 
 
Asztalos Péter önkormányzati képviselő személyes véleménye szerint az elmúlt négy évben is 
megérte, hogy a képviselők nem vettek igénybe tiszteletdíjat. A tapasztalatok alapján erre a 
ciklusra is azt javasolta, hogy 0 forintot állapítsanak meg. Szerinte az, hogy nem volt 
tiszteletdíj, az önkormányzati választáson induló jelöltek számán is megérződött, hiszen az 
ezelőtti választáson több, mint harmincan jelentkeztek képviselőnek, amíg most csupán 
tizenkilencen.  
 
 
Medveczkyné Janka Judit önkormányzati képviselő csatlakozott Asztalos Péter 
önkormányzati képviselő javaslatához.  
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Árváné Hornyák Mónika önkormányzati képviselő szerint határozzák meg, hogy mire 
fordítják az igénybe nem vett tiszteletdíj összegét, mert az előző ciklusban támogattak olyan 
dolgokat, amit a szülők is meg tudtak volna oldani. Arról nem is beszélve, hogy ezek az 
emberek támadták őket a legjobban. Felvetette a ravatalozó rendbetételét, urnafal 
építését…stb. Javasolta, hogy polgármester is ajánljon fel valamennyi összeget a 
költségtérítéséből.  
 
 
Urbán Józsefné alpolgármester egyetértett azzal, hogy határozzák meg milyen célra fordítják 
az igénybe nem vett tiszteletdíj összegét.  
 
 
Asztalos Péter önkormányzati képviselő is egyetértett a felvetéssel. Szerinte rövid távon 
kellene gondolkodni. Egy évben 2.400.000.- Ft-ot takarítanak meg, minden évben ki kellene 
tűzni egy célt. Jó ötletnek tartotta az urnafal építését, megemlítette még a járdák 
rendbetételének folytatását.  
 
 
Vidák István körjegyző a költségvetés helyzetét figyelembe véve azt javasolta, hogy mindig 
egy adott költségvetési évre határozzon meg a képviselő-testület feladatot, mert a negyedik 
évre az igénybe nem vett tiszteletdíj összege a járulékokkal együtt nagyon nagy összeget 
képvisel.  
 
 
Bihi Miklós polgármester Árváné Hornyák Mónika önkormányzati képviselő felvetésére 
reagálva elmondta: egy évben sem tudja kivenni a szabadságát, ami elvesz, mivel 
szabadságmegváltást nem kér; a leköszönő polgármesterek végkielégítései több millió forintot 
tesznek ki; amióta polgármester, egyszer kapott jutalmat, ami egy havi fizetésével megegyező 
összeg volt.  
 
 
Árváné Hornyák Mónika önkormányzati képviselő szerint többek között azt is nyilvánosság 
elé kellett volna tárni, hogy a polgármester mennyit hagyott a költségvetésben.  
 
 
Medveczkyné Janka Judit önkormányzati képviselő szerint az embereknek tudnia kell, hogy 
hová mennek el a pénzek. Falugyűlést kellene tartani, ahol tájékoztatva lenne a lakosság, 
hogy mire adott be pályázatot az önkormányzat és mennyi pénzt kapott rá. Mert vannak, akik 
nem tudnak róla és vannak olyanok is, akik rosszul tudják.  
 
 
Urbán Józsefné alpolgármester elmondta: volt már falugyűlés tartva. Sajnos rossz emlékek 
vannak ezzel kapcsolatban, mivel egyes emberek csak azért mentek el, hogy ordítozzanak és  
nem hallgatták meg, amit mások mondani szerettek volna.  
 
 
Vidák István körjegyző szerint jogos az igény, hogy tájékoztassák a lakosságot, véleménye 
szerint erre a célra fel lehet használni a Mi újságot…? is.  
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Asztalos Péter önkormányzati képviselő jónak tartaná, ha negyedévente vagy félévente 
készítenének egy beszámolót, amiben leírnák, hogy mi történt, képekkel illusztrálnák, ez kb.: 
5-10 oldalas kis kiadvány lenne, amit minden lakáshoz eljuttatnának.  
 
 
Bihi Miklós polgármester kezdeményezte: a képviselő-testület hozza meg döntését az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjával kapcsolatban.  
 
 
Asztalos Péter önkormányzati képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy mindenképpen legyen 
benne a rendeletben, hogy meghatározott célra kívánja fordítani az összeget.  
 
 
 
 A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére, egyhangú szavazással  
 (4+polgármester mellette) a következő rendeletet alkotta meg:  

  
 

VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2010.(XI. 22.) számú rendelete 
 
 

a települési képviselők tiszteletdíjáról 
 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőkre, valamint a képviselő-
testület mellett működő bizottságok elnökeire és tagjaira.  

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat polgármesterére és 
alpolgármesterére.  

 
A tiszteletdíjak 

 
Általános rendelkezések 

 
2. § 

 
(1) A képviselő-testület a rendelet hatálya alá tartozó személyek részére a megválasztás 

időpontjától a megbízatás megszűnéséig terjedő időtartamra tiszteletdíjat állapíthat 
meg.  

(2) A tiszteletdíjak fedezetét az önkormányzat az éves költségvetésében az 
„önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton belül kell megtervezni, 
illetve a kifizetést követően elszámolni.  

(3) A tiszteletdíjak kifizetéséről és elszámolásáról a Vizsoly székhellyel működő 
Körjegyzői Hivatal gondoskodik.  
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A települési képviselő tiszteletdíja 
 

3. § 
 

A képviselő-testület –a módosított 1994. évi LXIV. törvény 15. § (1) bekezdésében 
foglaltak figyelembevételével- az önkormányzati képviselők részére nem állapít meg 
tiszteletdíjat.  

 
4. § 

 
Az az önkormányzati képviselő, aki az alapdíj kifizetését megelőző hónapban előzetes 
bejelentés nélkül marad távol a képviselő-testület üléséről, tiszteletdíjra (a továbbiakban: 
alapdíj) nem jogosult.  

 
 

A bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja 
 
 

5. § 
 

(1) A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíjon felül legfeljebb az alapdíj 100 %-val 
emelhető.  

(2) Az (1) bekezdés alapján a bizottsági elnököt megillető tiszteletdíj mértékét a képviselő-
testület a bizottság létrehozásakor állapítja meg.  

(3) A bizottsági elnök tiszteletdíja több tisztség, illetve bizottsági tagság esetén sem 
haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti összeghatárt.  

(4) A polgármester a képviselő-testület (2) bekezdés alapján hozott döntéséről a rendelet 
1. számú melléklete szerinti nyilvántartást vezet.  

 
6. § 

 
(1) A bizottság önkormányzati képviselő tagjának tiszteletdíja –abban az esetben is, ha az 

önkormányzati képviselő egyidejűleg több bizottságnak is tagja- az alapdíjon felül 
legfeljebb az alapdíj 50 %-val emelhető. 

(2) A bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának tiszteletdíja nem haladhatja meg az 
alapdíj 50 %-át.  

(3) Az (1) és (2) bekezdések alapján a bizottsági tagot megillető tiszteletdíj mértékét a 
képviselő-testület a bizottság létrehozásakor állapítja meg.  

(4) A polgármester a képviselő-testület (3) bekezdés alapján hozott döntéséről a rendelet 
5. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartást vezet.  

 
 

7. § 
 

A képviselő-testület a bizottság elnökének, illetve tagjának írásban benyújtott kérésére 
mellőzheti az 5. §, illetve 6. § szerinti tiszteletdíj megállapítását.  
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Záró rendelkezések 
 

8. § 
 

A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2006.(XI. 20.) számú, valamint az azt módosító 
4/2007.(II. 12.) számú rendelet hatályát veszti.  
 
 
 
Bihi Miklós polgármester előterjesztette a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 
készített és az önkormányzati képviselők részére írásban kiadott javaslatot azzal, hogy a 
jelenleg hatályban lévő SZMSZ-t az új SZMSZ hatályba léptetésével egyidejűleg helyezze 
hatályon kívül a képviselő-testület. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
 

A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére, egyhangú szavazással  
 (4+polgármester mellette) a következő rendeletet alkotta meg: 
 
 
 

VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2010.(XI. 22.) számú rendelete 
 

Vizsoly község önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
 
 
Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. törvény 18. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –azért, hogy az önkormányzat és szervei 
működésükben is megfeleljenek az Alkotmányban, a helyi önkormányzatokról szóló 
törvényben és a kapcsolódó más jogszabályokban foglaltaknak- Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról a következő rendeletet alkotja:  
 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: VIZSOLY község Önkormányzata.  
(2) Az önkormányzat székhelye: VIZSOLY, Szent János út 155.  szám 
(3) Az önkormányzat illetékessége VIZSOLY község közigazgatási területére terjed ki.  
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(4) A polgármesteri hivatal feladatkörét a Vizsoly székhelyű KÖRJEGYZŐI HIVATAL 
(a továbbiakban: Körjegyzőség) látja el; címe: Vizsoly, Szent János út 155. szám.  

 
2. § 

 
A képviselő-testület külön rendeletben határozhatja meg az önkormányzat jelképeit és 
szabályozhatja azok használatának rendjét.  

3. § 
 

(1) A polgármester hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere 
van, a köríven pedig „POLGÁRMESTER VIZSOLY” felirat olvasható.  

 
(2) A polgármester hivatalos pecsétjének lenyomata:  

 
 
 
 
 
 
 

4. § 
 
A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 
rendelkezéseit, valamint az önkormányzat és szerveinek hatáskörére, szervezeti és működési 
szabályaira vonatkozó jogszabályokat az ebben a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a 
továbbiakban: SZMSZ) foglaltakkal együtt kell alkalmazni. 
  

5. § 
 

(1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselő-
testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli.  

(2) Az önkormányzat főbb feladatait az Ötv. 8. §-a tartalmazza.  
(3) Az önkormányzat feladatait a képviselő-testület, a polgármester és a Körjegyzőség 

útján látja el.  
(4) A (2) bekezdésben foglaltak közül az önkormányzat – a lakosság igényei alapján és 

anyagi lehetőségeitől függően- maga határozza meg, hogy mely feladatokat milyen 
mértékben és módon lát el.  

 
 

II. fejezet 
 

A képviselő-testület működése 
 

6. § 
 

(1) A képviselő-testület tagjainak választáskori száma a 2010. évi L. törvény 4. § b) pontja 
alapján négy fő. 

(2) A képviselő-testület tagjainak névjegyzékét az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.  
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7. § 
 

(1) Az önkormányzatot megillető jogokat a képviselő-testület ülésein gyakorolja.  
(2) A képviselő-testület ellátja a jogszabályokban ráruházott, valamint az önként vállalt 

feladat- és hatásköröket.  
(3) A képviselő-testület az Ötv. 9. § (3) bekezdése szerint egyes hatásköreit a 

polgármesterre ruházhatja át.  
(4) A (3) bekezdés alapján átruházott hatáskörök jegyzékét a 2. számú melléklet 

tartalmazza.  
 

 
A képviselő-testület ülései 

 
8. § 

 
(1) A képviselő-testület alakuló ülést, valamint – a munkatervében ütemezett 

időpontokban – rendes ülést tart.  
(2) Halaszthatatlan ügyben a polgármester a munkatervtől eltérő időpontra is 

összehívhatja a képviselő-testület ülését.  
(3) A képviselő-testület alakuló ülése megtartásának szabályait az Ötv. 30. §-a 

tartalmazza.  
(4) A képviselő-testület egy naptári évben legalább hat ülést tart; az ülések időpontját, a 

megtárgyalásra ütemezett napirendeket, a napirendek előadóit is megjelölve, 
munkatervben kell rögzíteni.  

 
 

A képviselő-testület ülése összehívásának rendje 
 

9. § 
 

(1) A képviselő-testület ülésének összehívására a polgármester jogosult.  
(2) A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester jogosult a képviselő-testület 

összehívására.  
(3) A polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása vagy a tisztségek 

betöltetlensége esetén a képviselő-testület ülésének összehívására és vezetésére a 
korelnök jogosult. 

 
10. § 

 
(1) A képviselő-testület tagjait az ülés helyének, időpontjának, a megtárgyalásra javasolt 

napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell 
összehívni.  

(2) A meghívót és az írásos előterjesztéseket a képviselő-testület tagjainak, valamint a 
meghívottaknak legalább három nappal az ülés előtt kézbesíteni kell.  

(3) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:  
a) az önkormányzati képviselőket, 
b) a körjegyzőt,  
c) a kisebbségi önkormányzat elnökét,  
d) a napirend előadóját,  
e) akit a napirendre való tekintettel a polgármester indokoltnak tart.  
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(4) A képviselő-testület ülésén a (3) bekezdés b), c) és d) pontjai alapján meghívottak 
tanácskozási joggal vesznek részt; meghívásukról a (2) bekezdés szerint kell 
gondoskodni.  

 
 

A képviselő-testület üléseinek nyilvánossága 
 

11. § 
 

(1) A képviselő-testület ülése nyilvános.  
(2) A képviselő-testület ülésének összehívásáról, az ülés helyéről, időpontjáról és a 

megtárgyalásra javasolt napirendről a nyilvánosságot hirdetmények útján kell 
tájékoztatni.  

(3) A képviselő-testület nyilvános ülésén a hallgatóság a részére kijelölt helyet foglalhatja 
el az ülésteremben.  

(4) A képviselő-testület esetenként és vita nélkül dönt arról, hogy a hallgatóság köréből 
hozzászólásra jelentkezőknek felszólalási jogot ad. A felszólalás időtartamát az ülés 
vezetője határozza meg.  

(5) Azt, aki a hallgatóság köréből a képviselő-testület ülését megzavarja, az ülés vezetője 
egy felszólítás után az ülésteremből kiutasíthatja.  

 
12. § 

 
(1) A képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 

adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a 
nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá az önkormányzati hatósági, 
összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor. (Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pont) 

(2) A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa 
kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.  

 
13. § 

 
(1) Zárt ülés elrendeléséről a képviselő-testület a napirend elfogadásával egyidejűleg 

dönt.  
(2) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a körjegyző, a kisebbségi önkormányzat 

elnöke, továbbá meghívás esetén az érintett és a szakértő vehet részt.  
 
 

Ciklusprogram, munkaterv 
 

14. § 
 

(1) A polgármester a képviselő-testület megbízatásának időtartamára –a megválasztást 
követő egy éven belül- a településfejlesztés, a helyi közszolgáltatások szervezésének 
céljait, feladatait tartalmazó programot terjeszt a képviselő-testület elé.  

(2) A ciklusprogram megvalósítását elsősorban a munkatervi feladatok meghatározása és 
végrehajtása útján segíti elő a képviselő-testület.  
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15. § 
 

(1) A munkaterv tervezetének összeállításáról és előterjesztéséről a polgármester 
gondoskodik.  

(2) A munkaterv tervezetét az adott naptári év első ülésén kell elfogadásra a képviselő-
testület elé terjeszteni.  

(3) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni: 
a) az önkormányzati képviselőktől,  
b) a körjegyzőtől, 
c) az önkormányzati intézmények vezetőitől.  

(4) A munkatervnek tartalmaznia kell:  
a) a képviselő-testület ülésének tervezett időpontját, a napirend címét és előadóját; 
b) a közmeghallgatás időpontját,  
c) a helyi rendezvények tervét.  

 
 

A képviselő-testületi ülések vezetésének szabályai 
 

16. § 
 

(1) A képviselő-testület ülésének napirendjéről, a napirendi pontok tárgyalásának 
sorrendjéről – a polgármester javaslatára- a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű 
szótöbbséggel dönt.  

(2) A napirend tárgyalásának megkezdése előtt a polgármester tájékoztatást ad a 
legutóbbi ülés óta végzett munkáról és a képviselő-testület döntései végrehajtásának 
helyzetéről.  

 
 
 

17. § 
 
A polgármester a napirendre vonatkozó javaslatba köteles felvenni:  

a) a munkatervben ütemezett előterjesztéseket,  
b) a körjegyző indítványait, 
c) az önkormányzati képviselők interpellációit, kérdéseit.  

 
18. § 

 
(1) Az önkormányzati képviselő kezdeményezheti általa fontosnak tartott téma, 

előterjesztés napirendre történő felvételét.  
(2) Az önkormányzati képviselő (1) bekezdés szerinti kezdeményezéséről, a polgármester 

állásfoglalásának ismeretében, egyszerű szótöbbséggel dönt a képviselő-testület.  
(3) Sürgősségi indítványt nyújthat be a polgármester, az alpolgármester, az 

önkormányzati képviselő és a körjegyző legkésőbb az ülést megelőző nap 10 óráig. A 
polgármester javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt a sürgősségi 
indítvány napirendre tűzéséről.  
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19. § 
 

(1) Interpellációt vagy kérdést a polgármesterhez, valamint a körjegyzőhöz intézhet az 
önkormányzati képviselő.  

(2) Interpelláció: az (1) bekezdésben megjelölt személyek magyarázat-adási kötelezettsége 
a feladatkörükbe tartozó valamennyi ügyben, az adatvédelmi törvény rendelkezéseit 
figyelembe véve.  

(3) Kérdés: az önkormányzat hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, döntési, 
előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás, melyre az ülésen köteles választ adni a 
megkérdezett.  

(4) Interpelláció és kérdés két képviselő-testületi ülés között írásban, a képviselő-testület 
ülésén szóban is előterjeszthető.  

(5) Az írásban benyújtott interpellációra, kérdésre a képviselő-testület ülésén válaszolni 
kell.  

(6) Amennyiben a szóban előterjesztett interpellációra, kérdésre az érintett nem tud 
azonnal érdemi választ adni, úgy 15 napon belül írásban köteles azt megtenni. Az 
írásban adott válaszról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni 
kell.  

(7) A válasz elfogadásáról az önkormányzati képviselő nyilatkozata után alakszerű 
határozat mellőzésével dönt a képviselő-testület.  

(8) A képviselő-testület, amennyiben nem fogadja el az interpellációra vagy kérdésre 
adott választ, a szükséges intézkedések megtételéről a válasz elutasításával 
egyidejűleg dönt.  

 
20. § 

 
(1) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. 
(2) A polgármester akadályoztatása esetén az ülés vezetésére az alpolgármester jogosult.  
(3) A polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása vagy a tisztségek 

betöltetlensége esetén az ülés vezetésére a korelnök jogosult.  
(4) A képviselő-testület ülését levezető feladatai:  

a) megnyitja az ülést, megállapítja a határozatképességet és azt folyamatosan 
figyelemmel kíséri;  

b) javaslatot tesz a napirendre; 
c) napirendenként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát; 
d) szavazásra bocsátja a határozati javaslatot vagy rendelet-tervezetet; 
e) megállapítja a szavazás eredményét és kihirdeti  a képviselő-testület döntését; 
f) biztosítja az önkormányzati képviselők Ötv-ben és az SZMSZ 19. § (1) 

bekezdésében rögzített jogainak gyakorlását; 
g) biztosítja az ülés zavartalanságát; 
h) a képviselő-testület ülésén jelen lévő legalább három fő önkormányzati képviselő 

kezdeményezésére, továbbá nyílt szavazásnál bekövetkezett szavazategyenlőség 
esetén tárgyalási szünetet rendel el;  

i) javasolhatja a napirend tárgyalásának elnapolását; 
j) berekeszti az ülést.  

 
21. § 

 
(1) Az ülés levezetője a 20. § (4) bekezdés g) pontja szerinti feladatának ellátása során: 
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a) figyelmezteti a felszólalót, ha eltér a tárgytól, továbbá, ha a képviselő-testületet, 
illetőleg a képviselő-testület tagját sértő kifejezést használ vagy magatartást tanúsít; 

b) rendre utasítja a felszólalót, ha az a) pont szerinti figyelmeztetés nem vezet 
eredményre;  

c) megvonja a szót a felszólalótól, ha rendre utasítás nem vezet eredményre; 
d) a képviselő-testület vita nélkül hozott döntése alapján a rendbontót távozásra szólítja 

fel ismétlődő rendzavarás esetén.  
(2) Az ülés vezetője határozott időre félbeszakíthatja a képviselő-testület ülését olyan 

rendzavarás esetén, amely az ülés folytatását lehetetlenné teszi.  
 

22. § 
 

(1) Az írásban kiadott előterjesztéshez a napirend előadója szóbeli kiegészítést tehet.  
(2) Az önkormányzati képviselők és tanácskozási joggal meghívottak a napirend 

előadójához kérdést intézhetnek, majd a válaszadás után kifejthetik észrevételeiket, 
javaslataikat.  

(3) A vitában részt vevők ugyanazon napirend tárgyalása során legfeljebb két alkalommal 
nyilváníthatnak véleményt, a második hozzászólás időtartama nem lehet több öt 
percnél.  

(4) A napirend előadója a hozzászólások során elhangzottakkal kapcsolatban a vita 
lezárása előtt fejtheti ki véleményét.  

 
23. § 

 
A képviselő-testület az ülést vezető 20. § (4) bekezdés i) pontja alapján tett javaslatáról, a 
napirend tárgyalásának újbóli időpontját egyidejűleg meghatározva, vita nélkül dönt.  
 
 

A szavazás rendje 
 

24. § 
 

(1) A képviselő-testület döntései: rendelet vagy határozat.  
(2) Az ülés vezetője az írásban előterjesztett rendelet tervezeteket vagy határozati 

javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra.  
(3) Határozati javaslathoz benyújtott módosító vagy kiegészítő javaslat elfogadásához a 

jelen lévő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.  
(4) Rendelet tervezethez benyújtott módosító vagy kiegészítő javaslat elfogadásához 

minősített többségű igen szavazat szükséges.  
(5) A módosított vagy kiegészített rendelet tervezetet, határozati javaslatot a 

módosításról, illetve kiegészítésről szóló döntés után kell szavazásra bocsátani.  
(6) A módosító vagy kiegészítő javaslatok elfogadásáról a képviselő-testület alakszerű 

határozat mellőzésével dönt.  
 

25. § 
 

(1) A minősített többséghez a megválasztott önkormányzati képviselők több mint felének 
szavazata szükséges (Ötv. 15. § (2) bekezdés) 

(2) Minősített többség szükséges az Ötv. 10. § a), b), c), d), e), f), g), h), i) pontjaiban 
foglalt ügyek eldöntéséhez; a képviselő kizárásához (Ötv. 1. § (2) bekezdés); zárt ülés 
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elrendeléséhez az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ügyekben; a képviselő-
testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához (Ötv. 18. § (3) bekezdés); a 
polgármester elleni kereset benyújtásához (Ötv. 33/B § (1) bekezdés); továbbá az 
SZMSZ-ben meghatározott ügyek eldöntéséhez.  

 
26. § 

 
(1) A 25. § (2) bekezdésében nem érintett ügyekben a képviselő-testület egyszerű 

többséggel hozza meg döntéseit.  
(2) A javaslat elfogadásához a jelen lévő önkormányzati képviselők több, mint felének 

igen szavazata szükséges.  
 

27. § 
 

(1) Szavazategyenlőség áll fenn, ha  
a) nyílt szavazásnál az igen szavazatok száma megegyezik a nem szavazatok 

számával; 
b) titkos szavazásnál a javaslat mellett leadott szavazatok száma megegyezik a 

javaslat ellen leadott szavazok számával.  
(2) Szavazategyenlőség esetén a képviselő-testület nem hozott döntést.  
(3) Ha a szavazategyenlőség nyílt szavazásnál következik be, az ülés vezetője 10 perc 

tárgyalási szünetet rendel el, majd szünet után ismételt szavazásra bocsátja a 
javaslatot. Amennyiben az ismételt szavazás eredményeként nem hirdethető döntés, az 
ülés vezetője az ügyet határidő megjelölésével további előkészítésre visszaadja az 
előterjesztőnek.  

(4) Ha a szavazategyenlőség titkos szavazásnál következett be, a szavazást mindaddig 
folytatni kell, amíg annak eredménye alapján képviselő-testületi döntés nem hirdethető 
ki.  

 
28. § 

 
(1) A szavazás történhet nyílt szavazással vagy törvényben meghatározott esetekben titkos 

szavazással.  
(2) A nyílt szavazás név szerinti szavazás is lehet. Név szerinti szavazást törvényi előírás 

alapján, illetve kiemelt jelentőségű személyi ügyben vagy gazdasági kérdésben az ülést 
vezető kezdeményezésére kell elrendelni. Ennek során a körjegyző felolvassa a 
jelenlévő önkormányzati képviselők nevét, akik nevük elhangzása után „igen”, „nem”, 
„tartózkodom” kijelentések egyikével szavazhatnak.  

(3) A nyílt szavazás –a név szerinti szavazás kivételével- kézfelemeléssel történik, melynek 
során az önkormányzati képviselők igen vagy nem szavazatukat, illetve a szavazástól 
való tartózkodásukat juttatják kifejezésre.  

(4) A titkos szavazás írásban, az erre a célra készített szavazólap felhasználásával 
történik; a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatokat az Ügyrendi Bizottság látja 
el.  

 
29. § 

 
A képviselő-testület zárt ülésen hozott határozatát az ügyben érintettek részére meg kell 
küldeni.  
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30. § 
 
A polgármester, ha megítélése szerint a képviselő-testület döntése sérti az önkormányzat 
érdekeit, egy alkalommal, legkésőbb az ülést követő három napon belül kezdeményezheti a 
hozott döntés újra-tárgyalását. A polgármester kezdeményezését írásban nyújthatja be a 
Vizsoly székhellyel működő Körjegyzőség körjegyzőjéhez, aki a kezdeményezést 
megtárgyalásra a képviselő-testület soron következő ülésén terjeszti elő.  
 
 

A jegyzőkönyv 
 

31. § 
 
A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvnek az Ötv. 17. § (1) bekezdésében 
foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell:  

a) az ülés helyét és időpontját; 
b) azoknak az önkormányzati képviselőknek a nevét, akik távolmaradásukat 
bejelentették, illetve távolmaradásukat nem jelentették be; 
c) a napirend előadójának nevét; 
d) az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítés rövid tartalmát; 
e) a kérdést feltevők nevét, a válaszadás lényegét; 
f) a hozzászólók nevét, a hozzászólások lényegét;  
g) az interpellálók nevét, az interpellációkra adott válasz lényegét; 
h) a kérdésre, interpellációra adott válasszal kapcsolatos képviselő-testületi döntést.  

 
32. § 

 
A jegyzőkönyv eredeti példányához mellékelni kell egy-egy példányban:  

a) meghívót; 
b) a jelenléti ívet; 
c) az írásban kiadott előterjesztéseket, a döntés-tervezeteket; 
d) az írásban benyújtott hozzászólásokat; 
e) a név szerinti szavazásról készült névsort.  

 
33. § 

 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 

34. § 
 
A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvet a polgármester, a körjegyző és a képviselő-
testület által az adott ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére kijelölt egy jegyzőkönyv hitelesítő 
írja alá.  
 

35. § 
 
A képviselő-testület ülésére készített előterjesztésekbe, illetve – a zárt ülésről készült 
jegyzőkönyvek kivételével- a képviselő-testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvekbe a 
választópolgárok előzetesen írásban közölt igény alapján, az előterjesztést, illetve a 
jegyzőkönyvet konkrétan megjelölve, az önkormányzat hivatali helyiségében, hivatalos 
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munkaidő alatt, a polgármester vagy érdemi ügyintézői feladatot ellátó köztisztviselő 
felügyelete mellett betekinthetnek.  
 

36. § 
 
(1) A képviselő-testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvről, illetve jegyzőkönyvből 
csak a Vizsoly székhelyű Körjegyzőségnél készíthető másolat, oldalanként 35.- Ft. + ÁFA díj 
önkormányzati költségvetési számlára történő befizetése után.  
(2) A képviselő-testület döntéseit jegyzőkönyvi kivonat formájában kell készíteni és 
továbbítani az érintettek részére.  
 

37. § 
 
A jegyzőkönyv elkészítéséről és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz történő 
továbbításáról a körjegyző gondoskodik.  
 

38. § 
 

(1) A képviselő-testület nyilvános üléseinek jegyzőkönyveit külön-külön alapszámon kell 
iktatni folyamatos alszámozással, törve az évszámmal.  

(2) A zárt ülésről készült jegyzőkönyv számozása a megelező nyilvános ülés számozásának 
átvételével, az évszám előtt „/2/” jelölést beiktatva történik.  

(3) A képviselő-testület rendeleteit évenként 1 sorszámmal kezdődően folyamatosan 
emelkedő sorszámmal kell ellátni, törve az évszámmal és zárójelben feltüntetve a 
kihirdetés hónapját (római számmal) és napját (arab számmal). A rendelet 
megjelölése továbbá magában foglalja az önkormányzat megnevezését, a rendelet 
elnevezését és a rendelet címét.  

(4) A képviselő-testület határozatait évenként 1 sorszámmal kezdődően, folyamatosan 
emelkedő sorszámmal kell ellátni, törve az évszámmal, zárójelben feltüntetve az ülés 
időpontját -  a hónapot római számmal, a napot arab számmal-, valamint zárójel után 
„KT. számú határozat” elnevezést alkalmazva. A határozat tárgyát a szám alatt kell 
feltüntetni.  

(5) A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyveinek naptári évenként 
történő beköttetéséről a körjegyző gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit 
beköttetni nem szabad; azok kezeléséről a körjegyző gondoskodik.  

 
39. § 

 
(1) A képviselő-testület rendeleteiről és határozatairól –valamint az SZMSZ. rendelkezései 

szerint megalakított bizottságok határozatairól- nyilvántartást kell vezetni.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:  

a) a rendelet, illetve határozat számát és tárgyát;  
b) a végrehajtás határidejét; 
c) a végrehajtásért felelős nevét; 
d) a végrehajtásra utaló megjegyzést.  

 
40. § 

 
(1) A határozat végrehajtásáról a végrehajtásért felelős legkésőbb a határidő lejártát 

követő 15 napon belül a polgármestert tájékoztatja. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza:  
a) a végrehajtás érdekében tett intézkedéseket, azok eredményét; 
b) a végrehajtás elmaradása esetén annak okát; 
c) a továbbiakban szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot. 

(3) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a polgármester negyedévenként 
tájékoztatja  a képviselő-testületet.  

 
 

Lakossági fórumok 
 

41. § 
 

(1) A képviselő-testület a lakosság és a helyileg működő társadalmi szervezetek 
tájékoztatása céljával a polgármester kezdeményezésére falugyűlést hívhat össze. 

(2) Az (1) bekezdés alapján összehívott falugyűlés időpontját esetenként határozza meg a 
képviselő-testület.  

(3) A falugyűlés helyéről és időpontjáról a lakosságot hirdetmények útján kell 
tájékoztatni.  

 
42. § 

 
(1) A képviselő-testület évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban 

közmeghallgatást tart. 
(2) A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a lakosságot hirdetmények útján kell 

tájékoztatni.  
(3) A közmeghallgatás levezetésére a képviselő-testületi ülés vezetésének szabályait 

értelemszerűen kell alkalmazni.  
(4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyv készítésére a 

képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell 
alkalmazni.  

 
III. fejezet 

 
Önkormányzati rendelet alkotás 

 
43. § 

 
A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, 
továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet 
alkot.  
 

44. § 
 

(1) Önkormányzati rendelet megalkotását a polgármester, az önkormányzati képviselő 
vagy a körjegyző kezdeményezheti.  

(2) Az önkormányzati rendelet tervezetének előkészítésére a képviselő-testület ideiglenes 
bizottságot küldhet ki.  
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45. § 
 

(1) Az önkormányzati rendeletek hatályosításáról a körjegyző gondoskodik.  
(2) Az önkormányzati rendeletet a községháza hirdetőtábláján történő kifügggesztés útján 

kell kihirdetni.  
 
 

IV. fejezet 
 

Az önkormányzati képviselő 
 

46. § 
 
Az önkormányzati képviselők jogait, illetve kötelezettségeit az Ötv. és az ahhoz kapcsolódó 
jogszabályok, valamint az SZMSZ határozza meg.  
 

47. § 
 

(1) Az önkormányzati képviselők jogai és kötelezettségei azonosak.  
(2) Az önkormányzati képviselők a 2001. évi CII. törvény előírásai szerint 

vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek.  
 

48. § 
 

(1) Az önkormányzati képviselő köteles részt venni a képviselő-testület ülésein; felkérés 
esetén köteles közreműködni az előterjesztések elkészítésében és a rendelet-tervezetek, 
határozati javaslatok kidolgozásában; a döntések végrehajtásának ellenőrzésében.  

(2) Az önkormányzati képviselő írásban vagy szóban köteles bejelenteni, ha nem tud részt 
venni a képviselő-testület ülésén vagy ha egyéb megbízatásának teljesítésében 
akadályoztatva van.  

(3) Az önkormányzati képviselőt a polgármester, a körjegyző és a körjegyzőség 
köztisztviselője munkaidő alatt soron kívül köteles fogadni és a települési képviselő 
által előadott ügyben érdemi választ adni.  

 
49. § 

 
Az önkormányzati képviselő Ötv. 20. § (1) bekezdése szerint kiesett jövedelmének 
megtérítésével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátásáról a körjegyzőség gondoskodik.  
 

50. § 
 
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíját a képviselő-testület rendeletben határozhatja meg.  
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V. fejezet 
 

A képviselő-testület bizottságai 
 

50. § 
 

(1) A képviselő-testület önkormányzati feladatok ellátására a (2) bekezdésben 
meghatározott bizottságot hozza létre.  

(2) Ügyrendi Bizottság, melynek hatáskörében tartozik a polgármester illetményének 
emelésére vonatkozó javaslat kidolgozása és előterjesztése, a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozó választások lebonyolítása és az összeférhetetlenségi ügyekkel, 
valamint a vagyonnyilatkozatok vizsgálatával kapcsolatos eljárás lebonyolítása.  

 
 

VI. fejezet 
 

A polgármester, az alpolgármester, a körjegyzőség és a körjegyző 
 
 

A polgármester 
 

52. § 
 

(1) a) A polgármester megbízatását főállásban látja el.  
b) A polgármester a 2001. évi CII. törvény előírásai szerint vagyonnyilatkozat-tételre 
kötelezett.  

(2) A polgármester feladatait, hatáskörét törvény, törvény felhatalmazása alapján 
kormányrendelet, valamint a képviselő-testület rendelete határozza meg.  

(3) A polgármester hétfői napokon, hivatalos munkaidőben 8-10 óráig tart 
ügyfélfogadást.  

(4) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben (2. számú melléklet) a polgármester 
eljárni köteles.  

(5) A polgármester a Körjegyzőség közreműködésével látja el feladatait, illetve 
gyakorolja hatáskörét.  

(6) A polgármester illetményének emeléséről az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján 
dönt a képviselő-testület.  

 
53. § 

 
A polgármester felelős:  

a) az önkormányzat demokratikus működésének, széleskörű nyilvánosságának 
biztosításáért; 
b) a településfejlesztés és a közszolgáltatások szervezéséért; 
c) a társadalmi szervekkel és a lakosság önszerveződő közösségeivel való 
együttműködésért; 
d) a nem önkormányzati tevékenységet folytató gazdasági szervekkel való 
kapcsolattartásért.  
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Az alpolgármester 
 

54. § 
 
(1) Az alpolgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el.  
(2) Az alpolgármester feladatainak ellátásáról folyamatosan beszámol a polgármesternek.  
 
 
 

A körjegyzőség és a körjegyző 
 

55. § 
 

(1) A képviselő-testület Hernádcéce és Korlát községek képviselő-testületeivel közösen 
egységes hivatalt hoz létre a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, 
az önkormányzati döntések végrehajtására, a testületek működésével kapcsolatos 
adminisztratív feladatok és a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok 
ellátására.  

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt hivatal elnevezése: Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi 
önkormányzatok Körjegyzői Hivatala (a továbbiakban: körjegyzőség).  

(3) A körjegyzőség székhelye: VIZSOLY község.  
(4) A Körjegyzőség Alapító Okirata az SZMSZ. 3. számú melléklete.  
(5) A körjegyzőség létszámára, szervezeti felépítésére, az ügyrendjének jóváhagyásával, 

valamint a működéssel kapcsolatos főbb feladatokra  a (4) bekezdés szerinti Alapító 
Okiratban kell kitérni.  

(6) A körjegyzőség állományában foglalkoztatott, a módosított 1992. évi XXIII. törvény – 
a továbbiakban: Ktv.- hatálya alá tartozó köztisztviselők a Ktv. előírásai szerint 
vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek.  

 
56. § 

 
(1) A körjegyző kinevezéséről, köztisztviselői jogviszonyának megszüntetéséről,  a 

körjegyzővel szembeni fegyelmi és anyagi felelősség érvényesítéséről a körjegyzőséget 
létrehozó képviselő-testületek együttes ülése dönt (Ötv. 40. § (1) bekezdés és 103. § (1) 
bekezdés a) pont).  

(2) A körjegyzővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat Hernádcéce, Korlát és Vizsoly 
községek polgármesterei együtt gyakorolják.  

 
57. § 

 
 

(1) A körjegyző feladatát, hatáskörét törvény vagy kormányrendelet állapítja meg.  
(2) A körjegyző vagy megbízottja az Ötv. 40. § (5) bekezdésében, előírt ügyfélfogadási 

kötelezettségének a következő ütemezés szerint, munkanapokon, hivatalos 
munkaidőben tesz eleget:  
a) HERNÁDCÉCE községben a községházán   szerda 13 órától; 
b) KORLÁT községben a községházán    csütörtök 13 órától; 
c) VIZSOLY községben a  körjegyzőség hivatali épületében  hétfő 8 órától.  
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58. § 
 
Az önkormányzat egyes igazgatási feladatok ellátását az 1997. évi CXXXV. törvény 
alapján konkrét feladatra szerveződött társulásban való részvétel útján – az erről szóló 
külön megállapodásban foglaltak szerint- biztosítja.  
 
 
 

VII. fejezet 
 

Az önkormányzat költségvetése, vagyona 
 

59. § 
 

Az önkormányzat vagyonára és gazdálkodására vonatkozó rendelkezéseket, valamint 
költségvetését a képviselő-testület külön rendeletekben határozza meg.  
 
 

VIII. fejezet 
 

A helyi népszavazása, népi kezdeményezés 
 

60. § 
 
A helyi népszavazás és a népi kezdeményezés rendjét a képviselő-testület külön rendeletben 
szabályozza.  
 
 

IX. fejezet 
 

Kisebbségi kapcsolatok 
 

61. § 
 
Az önkormányzat kapcsolatait a helyi cigány kisebbséggel az 1993. évi LXXVII. törvény és az 
Ötv. vonatkozó rendelkezései alapján szervezi a képviselő-testület.  
 

X. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

62. § 
 

(1) Az SZMSZ. a kihirdetés napján lép hatályba.  
(2) Az SZMSZ. hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2007.(IV. 2.) számú 

önkormányzati rendelet.  
 

63. § 

Oldal: 20 / 25 
 



 
(1) Az SZMSZ. mellékletei: 

1. számú melléklet: A Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testülete tagjainak 
névjegyzéke 
2. számú melléklet: A Vizsoly község polgármesterére átruházott hatáskörök 
jegyzéke 
3. számú melléklet: A Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok 
Körjegyzői Hivatala Alapító Okirata.  
4. A Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok Körjegyzői Hivatala 

Ügyrendje. 
5. Szakfeladat rend 

(2) Az SZMSZ. mellékleteinek folyamatos vezetéséről, kiegészítéséről a körjegyző 
gondoskodik.  

 
 
 
Vidák István körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a hatályos helyi 
adórendeletekben meghatározott adótételek növelése a lakosság teherbíró képességét 
figyelembe véve nem időszerű; célszerűnek tartaná, ha azok felülvizsgálatát a képviselő-
testület  nem tűzi napirendre. 
 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
 
 Az önkormányzati képviselők egybehangzó véleménye: a helyi adórendeletek  

felülvizsgálatának napirendre tűzése nem időszerű. 
 
 
 
 
2.)Egyedi ügyek 
    Előadó: Bihi Miklós 

    polgármester 
 
 
  
 
Vidák István körjegyző ismertette a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény18. §-ában rögzített 
hatályos rendelkezéseket, melyek szerint a polgármester részére, választása szerint 
költségátalányt kell megállapítani, vagy az önkormányzat érdekében végzett tevékenysége 
során felmerült számlával igazolt költségeit meg kell téríteni. Javasolta, hogy az ismertetett 
rendelkezésben foglaltak alapján a képviselő-testület hozz meg döntését.  
 
 
Bihi Miklós polgármester kérte: részére a képviselő-testület a jogszabályi rendelkezéseket 
figyelembe véve költségátalányt állapítson meg; majd bejelentette, hogy személyes 
érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. Ezt követően az ülés vezetését az 
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alpolgármesternek adta át, majd távozott az ülésteremből.  
 
 
Urbán Józsefné alpolgármester átvette az ülést vezetését, majd kezdeményezte: az Ügyrendi 
Bizottság elnöke terjessze elő a Bizottság javaslatát.  
 
 
Asztalos Péter bizottsági elnök az Ügyrendi Bizottság javaslatát a következők szerint 
terjesztette elő: - A képviselő-testület Bihi Miklós polgármester részére illetménye 20 %-ának 
megfelelő összegű költségátalányt állapítson meg.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Urbán Józsefné alpolgármester kezdeményezte: a képviselő-testület hozza meg döntését.  
 
 
 
  A képviselő-testület az alpolgármester kezdeményezésére, egyhangú  
  szavazással (3+alpolgármester mellette) a következő határozatot fogadta el: 
 
 
  Szám: 60/2010.(XI. 22.) KT. számú határozat 
  Tárgy: Bihi Miklós polgármester költségtérítés megállapítása 
 
   

Vizsoly község önkormányzati képviselő-testület az 1994. évi LXIV. törvény  
18. § (2) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva BIHI MIKLÓS 
polgármester egy hónapra eső költségátalányát illetménye 20 %-ának 
megfelelő összegben, azaz: 69.580.- Ft. összegben állapítja meg. A 
költségátalány fedezetét az éves költségvetés terhére folyamatosan biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a költségátalány számfejtésével  
kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
 
Felelős: körjegyző 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos a tisztség betöltésének időtartamáig 

 
 
Urbán Józsefné alpolgármester ismertette a képviselő-testület döntését az ülésterembe 
visszatérő Bihi Miklós polgármesterrel, majd átadta az ülés vezetését a polgármesternek.  
 
 
Bihi Miklós polgármester bejelentette: a képviselő-testület döntését tudomásul veszi, majd 
átvette az ülés vezetését.   
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Vidák István körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, arról, hogy ugyanazon biztosító két 
képviselője kereste meg polgármestert a már ismert elő-takarékossági konstrukcióval, 
amelynek célja, hogy ha szükségessé válik, akkor a polgármester végkielégítésének kifizetése 
ne okozzon gondot az önkormányzatnak. Ha pedig végkielégítés kifizetésére nincs szükség, 
akkor az önkormányzat rendelkezésére áll a négy éven át befizetett összeg.  
 
 
Asztalos Péter önkormányzati képviselő úgy gondolta, hogy 2014-ben jobb költségvetése lesz 
az önkormányzatnak, és ha szükség lesz rá, akkor ki tudják fizetni a végkielégítést. A havi 
60.000.- Ft-os befizetést soknak tartotta. De el tudna képzelni egy olyan megtakarítást, ami 
havonta 30.000.- - 40.000.-Ft-os összeget jelente egy megtakarítási számlán, kihagyva a 
biztosítót.  
 
 
Árváné Hornyák Mónika önkormányzati képviselő szerint ismét kellene fizetni, mert most is 
jól jött, hogy pénzhez jutott az önkormányzat. Ha jobb pénzügyi helyzetbe kerül az 
önkormányzat, akkor meg is szüntethetik.  
 
 
Urbán Józsefné alpolgármester egyetértett Árváné Hornyák Mónika önkormányzati képviselő 
javaslatával.  
 
 
 A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére, egyhangú szavazással  
 (4+polgármester mellette) a következő határozatot fogadta el: 
 
 
 Szám:  61/2010.(XI. 22.) KT. számú határozat  
 Tárgy: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Tőkemegtakarítási biztosítási ajánlatának  
                        elfogadása 
 
 

Vizsoly község önkormányzatának képviselő-e megtárgyalta a Groupama 
Garancia Biztosító polgármester részére tett Tőkemegtakarítási ajánlatát és azt 
elfogadja.  

 
 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a havi 54.950.- Ft. összegű  
            Biztosítási díj 2011-2014 éves költségvetésekbe történő beépítéséről gondoskodjon.  
 
 
 Határidő: az éves költségvetés előterjesztésének időpontja 
 Felelős: polgármester  
 
 
 
Bihi Miklós polgármester kezdeményezte, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 
pénzügyi helyzetére tekintettel, az előző évben igényelt folyószámla hitelkeret 
felhasználásának tapasztalatait alapul véve, a számlavezető pénzintézetnél 21.000.000.- Ft. 
összegű hitelkeret igénybevételére terjesszen elő kérelmet.    
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
 
 A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére, egyhangú szavazással  
 (4+polgármester mellette) a következő határozatot fogadta el:  
 
 
 Szám: 62/2010.(XI. 22.) KT. számú határozat 

Tárgy: Éven belüli lejárattal folyószámla hitelkeret igénylése 
 
 

Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a Forró és Vidéke 
Takarékszövetkezettől bankszámla fedezet biztosítása céljából 21.000.000.- Ft. (azaz: 
Huszonegymillió forint) összegű éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeret 
igénylésével egyetért.  
 
A képviselő-testület a folyószámla hitelkeret igénylése iránti kérelmének elbírálásához 
nyilatkozza, hogy a futamidőn belül a folyószámla hitelkeret terhére automatikus 
lehívási lehetőséget biztosít. 
  
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama 
alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke 
jellegű kiadásokat megelőzően- a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 
  
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2010. 
december 3. napjától kívánja igénybe venni és 2011. december 3. napjáig visszafizeti.  
 
A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az  
1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdésében foglaltaknak.  
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
 
Felelős:    polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Bihi Miklós polgármester a közmeghallgatás időpontjának december 13. napját javasolta 
megállapítani 13-15 óráig.  
 
 
 A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és felkérte a polgármestert 
 a közmeghallgatás meghirdetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
 
Vidák István körjegyző előterjesztette az Optimális Biztosítási Portfólió Kft. ajánlatát, 
melynek lényege, hogy az önkormányzat biztosításait jobb pozícióba hozza és mely 
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szolgáltatást térítésmentesen végzi. Elmondta: az önkormányzatnak csak a gépjárművekre van 
biztosítása, illetve egy minimális díjtételű vagyonbiztosítás.  
 
Kérdés nem hangzott el.  
 
 
 Az önkormányzati képviselők egyhangúlag egyetértettek abban, hogy az említett  
 szolgáltatást az önkormányzat ne vegye igénybe.  
 
 
Bihi Miklós polgármester a következőkről tájékoztatta a képviselő-testületet: az orvosi 
rendelő elszámolása kapcsán a projekt menedzser tevékenységét illetően problémák adódtak, 
ezért fel kellett mennie Budapestre. Sikerült megoldania a problémát, így az önkormányzatot 
nem marasztalták el. Egyértelműen megállapította a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
képviselője, hogy a hiba a projekt menedzser mulasztása miatt következett be és nem az 
önkormányzat hibázott. December 1-én helyszíni szemlét tartanak, ha mindent rendben 
találnak, akkor a projekt lezárható. A projektmenedzser továbbra is vitatja a megállapítások 
helytállóságát és az önkormányzattal szemben több millió forint összegű követeléssel lép fel. 
Most, amikor 500 millió forintot meghaladó összegű támogatást nyert el az önkormányzat az 
iskola és óvoda korszerűsítésére és bővítésére, meggondolandónak tartja a munkakapcsolat 
fenntartását Tamás Károly úrral, mivel itt már egy kis hiba is nagyon nagy összegű bírságot  
jelenthet. Kérte a képviselő-testületet, hogy az elhangzottak alapján vitassa meg, hogy 
továbbra is fenntartsák-e a kapcsolatot a jelenlegi projektmenedzserrel, vagy inkább 
keressenek egy másikat.  
 
 
Asztalos Péter önkormányzati képviselő szerint, ha egy ellenőrző hatóság azt állapítja meg, 
hogy a projektmenedzser hibázott, akkor azt fizesse meg ő, ne az önkormányzat. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy korábban az iskola pályázatból már volt probléma a pályázatot író cég és 
az önkormányzat között, azt mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy mi van a velük kötött 
szerződésben.  
 
 A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett abban, hogy   Tamás Károly 

projektmenedzserrel, illetve az általa is képviselet Home Reality Kft-vel az eddigi 
munkakapcsolat megszüntetése indokolt és a megalapozatlan követeléseket vissza kell 
utasítani. 

 
Bihi Miklós polgármester, mivel az önkormányzati hatósági ügyek tárgyalását zárt ülésen 
folytatja a képviselő-testület a nyilvános ülését befejezettnek nyilvánította.  
 
 

Kmf. 
 
 
Vidák István         Bihi Miklós 
  körjegyző        polgármester  
 
 
Urbán Józsefné       Medveczkyné Janka Judit 
jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő   
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