
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 
V I Z S O L Y  
 
 
Szám:  1-2/2011. 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: a Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testületének 2011. február 23. napján 
                megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:  Bihi Miklós polgármester, 
  Urbán Józsefné alpolgármester, 

Árváné Hornyák Mónika és Medveczkyné Janka Judit 
önkormányzati képviselők;  

 
  tanácskozási joggal:  
  Vidák István körjegyző. 
   
 
Távolmaradását Asztalos Péter önkormányzati képviselő jelentette be.  
 
 
A jegyzőkönyvet Sztankai Róbertné köztisztviselő vezette.  
 
 
Bihi Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülés 
határozatképességét, azt megnyitotta, majd ezt követően javaslatot tett a napirendre. 
 
 

A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésével egyhangúlag egyetértve 
(3+polgármester mellette)  szavazással a következő napirend szerint tartotta 
ülését: 

 
 

1.) Tájékoztató a 2010. évi költségvetés háromnegyed-éves 
          végrehajtásának tapasztalatairól; költségvetési koncepció Vizsoly 
          község önkormányzat 2011. évi költségvetésének meghatározásához 

                             Előadó: Bihi Miklós 
                                         polgármester 
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Napirend előtt:  
 
 
Bihi Miklós polgármester a napirend tárgyalásának megkezdése előtt javasolta, hogy az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Medveczkyné Janka Judit önkormányzati képviselőt bízza 
meg a képviselő-testület.  
 
 
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetértve az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Medveczkyné Janka Judit önkormányzati képviselőket bízta 
meg. 
 
 
 

A napirend tárgyalása:  
 

1.) Tájékoztató a 2010. évi költségvetés háromnegyed-éves 
        végrehajtásának tapasztalatairól; költségvetési koncepció Vizsoly 
       község önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
       meghatározásához 
      Előadó: Bihi Miklós 

           polgármester 
 

 
(Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyv eredeti példányához!) 

 
 
 
Bihi Miklós polgármester kezdeményezte: a képviselő-testület hozza meg döntését a a 2010. 
évi költségvetés háromnegyed-éves végrehajtásának tapasztalatairól, illetve a költségvetési 
koncepcióval kapcsolatban.  
 
 
 
 
  A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére, egyhangú szavazással  
  (3+polgármester mellette) a következő határozatot fogadta el:  
 
 
  Szám: 5/2011.(II. 23.) KT. számú határozat  
  Tárgy: Költségvetési koncepció Vizsoly község önkormányzata 2011. évi  
     költségvetésének meghatározásához 
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  Vizsoly község önkormányzati képviselő-testülete a módosított 217/1998.(XII. 
  30.) Korm. számú rendelet 28. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 
  megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat 2010. évi költségvetése 
  háromnegyed-éves végrehajtásának tapasztalatairól szóló tájékoztatót, továbbá 
                       az önkormányzat 2011. évi költségvetésének meghatározásához előterjesztett 
                       koncepciót.  
 
  A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés készítéséhez a következő feladatok  
  végrehajtását határozza meg:  
 

− A várható pénzügyi pozíciók ismeretében 2011 évben is be kell jelenteni az  
önkormányzat igényét a működésképesség megőrzését szolgáló kiegészítő  
támogatásra és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által 
ilyen céllal elkülönített keretből történő támogatásra, valamint a saját erő 
biztosítására felhasználható források figyelembe vételével törekedni kell az 
önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek 
kihasználására. 

  - Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás keretében kínálkozó  
     lehetőségeket hasznosítva a költségvetési év egészében kiemelt 
                          feladatként kell kezelni az önkormányzati alapfeladatok maradéktalan 
                         ellátását.  
  - Folytatni kell a pinceveszély-elhárítási programot, valamint az óvodai 
                           neveléshez és általános iskolai oktatáshoz kapcsolódó taneszköz 
                           fejlesztést. Elkülönített forrást kell biztosítani a BURSA Hungarica Felsőfokú  
                           Önkormányzati Ösztöndíjpályázat és az Arany János Tehetséggondozó 
                          Program keretében megállapított támogatásokra.  
   
 

Határidő: 2011. február 28., illetve az önkormányzat 2011. évi 
                    költségvetésének  meghatározásáig folyamatos  

  Felelős: polgármester  
 
 
 

Több tárgy nem lévén Bihi Miklós polgármester az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 

Kmf. 
 
 
Vidák István         Bihi Miklós 
  körjegyző         polgármester 
 
 

Medveczkyné Janka Judit 
   jegyzőkönyv hitelesítő     
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