
 
 
 
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 
VIZSOLY  
 
Szám: 1-1/2011.  
 
 
 
 
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
 
 
KORLÁT  
 
Szám: 2-2/2011.  
 
 
 
 
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 
HERNÁDCÉCE  
 
Szám: 3-1/2011. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: a Vizsoly, Korlát és Hernádcéce községi önkormányzatok képviselő-testületeinek 
               2011. február 8. napján megtartott együttes üléséről.  
 
 
 
Jelen vannak: VIZSOLY község önkormányzati képviselő-testülete:  
  Bihi Miklós polgármester,   
  Urbán Józsefné alpolgármester, 
  Asztalos Péter, Árváné Hornyák Mónika és Medveczkyné Janka Judit  
  önkormányzati képviselők.  
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  KORLÁT község önkormányzati képviselő-testülete:  
  Kovács Miklósné polgármester,   
  Buchla Gyula, Hriczu Imre, Horváth Elemér és Jantek Csaba önkormányzati 
                        képviselők. 
 
 
  HERNÁDCÉCE község önkormányzati képviselő-testülete:  
  Csató  István polgármester,   
  Kurucz László alpolgármester, 
  Horváth László és Kovács János önkormányzati képviselők.  
 
 
Távolmaradását Hajdú Imréné önkormányzati képviselő jelentette be.  
 
 
  Tanácskozási joggal az ülés egész tartama alatt: 
  Vidák István körjegyző.  
 
 
A jegyzőkönyvet Sztankai Róbertné köztisztviselő vezette.  
 
 
Az ülés vezetésével kapcsolatos feladatokat előzetes megállapodás alapján BIHI MIKLÓS 
polgármester látta el.  
 
 
Bihi Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította a képviselő-testületek 
határozatképességét, majd azt megnyitotta és javaslatot tett a napirendre.  
 
 
 
 
  A képviselő-testületek az ülést vezető polgármester javaslatával egyhangúlag  
  egyetértettek, az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozták meg:  
 
  1.) Beszámoló a Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok 
                                Körjegyzői  Hivatala 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
                  Előadó: Vidák István 
             körjegyző  
 
  2.)   Javaslat a Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok Körjegyzői 
           Hivatala 2011. évi költségvetésére 
         Előadó: Vidák István 
                                             körjegyző   
 
   3.) Beszámoló a Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok 
                                Körjegyzői Hivatala 2010. évben végzett munkájáról 
           Előadó: Vidák István 
             körjegyző  
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  4.) Döntés egyedi  ügyben  
       Előadó: Vidák István 
          körjegyző 
 
 
 

Napirend előtt:  
 
 
Bihi Miklós polgármester a napirend tárgyalásának megkezdése előtt javasolta, hogy Vizsoly 
község önkormányzata részéről az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Asztalos Péter 
önkormányzati képviselőt bízza meg a képviselő-testület.  
 
 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetértve az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Asztalos Péter önkormányzati képviselőt bízta meg.  

 
 
Kovács Miklósné polgármester a napirend tárgyalásának megkezdése előtt javasolta, hogy 
Korlát község önkormányzata részéről az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Jantek Csaba 
önkormányzati képviselőt bízza meg a képviselő-testület.  
 
 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetértve az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Jantek Csaba önkormányzati képviselőt bízta meg.  

 
 
Csató István polgármester a napirend tárgyalásának megkezdése előtt javasolta, hogy 
Hernádcéce község önkormányzata részéről az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Horváth 
László önkormányzati képviselőt bízza meg a képviselő-testület.  
 
 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetértve az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Horváth László önkormányzati képviselőt bízta meg.  

 
 

A napirend tárgyalása:  
 
1.) Beszámoló a Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok 
         Körjegyzői Hivatala 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
         Előadó: Vidák István 
                        körjegyző  
 
 
 (Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyv eredeti példányához!) 
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Kérdés nem hangzott el.  
 
 
Hozzászólások: 
 
Vidák István körjegyző szerint szóbeli kiegészítés nem szükséges, a számszaki részek 
egyértelműek, a tényleges teljesítést mutatják. Kiemelte azonban a dologi kiadások 
alulteljesítését, ami a sok rendezetlen számlával, kiegyenlítetlen szállítói követeléssel 
magyarázható, mert továbbra is problémát okoz a korláti és hernádcécei önkormányzatok 
működési hozzájárulásainak nem-teljesítése. Közülük egyedül Hernádcéce önkormányzatának 
hátraléka csökkent a beszámolási időszakban.  
 
 
Bihi Miklós Vizsoly község polgármestere a hivatali hozzájárulással kapcsolatosan 
megjegyezte: az önkormányzat már minden lehetőséget kihasznált; hitel, hitel hátán és már 
januárban két részletben tudták kifizetni a dolgozóknak az illetményeket és a februárban 
esedékes illetmény is csak most, a testületi ülés napján került elutalásra. Nem tudja hogyan 
lesz tovább, de ez így nem mehet sokáig. El kell gondolkozni, hogy fog tovább működni a 
Körjegyzői Hivatal, mert lassan már papírra sem lesz pénz. Arra kérte Korlát és Hernádcéce   
polgármestereit és az önkormányzati képviselőket, hogy próbáljanak valamilyen megoldást 
találni a hátralék rendezésére, de legalább a mindenkor esedékes havi hozzájárulást teljesítsék.  
 
 
Csató István Hernádcéce község polgármestere megjegyezte: hivatalba lépése óta fizették a 
havi hozzájárulást, a hátralék csökkentése érdekében mindent elkövetnek. Amennyiben 
valakinek van valamilyen ötlete a források növelésére, azt szívesen veszi.  
 
 
Kovács Miklósné Korlát község polgármestere elmondta: tisztában van azzal, hogy ők a 
legnagyobb adósok. Tudta, hogy mit vállal, amikor polgármesternek indult, de nem gondolta, 
hogy ilyen nehéz és kilátástalan helyzet alakul ki. Ha lehetőség adódik, természetesen 
fizetnek.  
 
 
Asztalos Péter önkormányzati képviselő megjegyezte: már többször szólt arról, hogy a 
pedagógusok lemondtak a túlóra díjukról, ezért azt ajánlotta, hogy mindenki gondolkozzon el 
azon, hogy mit tehet a saját területén.  
  
 
Bihi Miklós polgármester kezdeményezte: a képviselő-testület hozza meg döntését.  
 
 
 
  Vizsoly község képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére, egyhangú  
  szavazással (4+polgármester mellette) a következő határozatot fogadta el:  
 
 

Szám:     1/2011.( II. 8. ) KT. számú határozat 
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  Tárgy: Beszámoló a Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok 
                                      Körjegyzői Hivatala 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
  Korlát község képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére, egyhangú  
  szavazással (4+polgármester mellette) a következő határozatot fogadta el:  
 
 

Szám:    4/2011.(II. 8. ) KT. számú határozat 
  Tárgy: Beszámoló a Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok 
                                      Körjegyzői Hivatala 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 
 
  Hernádcéce  község képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére, 
                       egyhangú szavazással (3+polgármester mellette) a következő határozatot 
                        fogadta el:  
 
 

Szám:     1/2011.(II. 8. ) KT. számú határozat 
  Tárgy: Beszámoló a Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok 
                                      Körjegyzői Hivatala 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 

A képviselő-testület megállapítja: Hernádcéce, Korlát és Vizsoly községi 
Önkormányzatok képviselő-testületei a Vizsoly községben 2011. február 8.  
napján megtartott együttes ülésükön megtárgyalták és az e határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadták a Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi  
önkormányzatok Körjegyzői Hivatala 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló, a pénzmaradvány elszámolását is tartalmazó 
beszámolót. A beszámoló a vonatkozó jogszabályok alapján a továbbiakban a 
székhely község: Vizsoly önkormányzata 2010. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló beszámolójának részét képezi. 

 
 
  Határidő: az éves beszámoló MÁK részére történő átadásának határideje,  

    illetve 2011. március 31. 
  Felelős: polgármester, körjegyző 
 
 
 
 
 
2.) Javaslat a Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok Körjegyzői 
      Hivatala  2011. évi  költségvetésére 
      Előadó: Vidák István 
                    körjegyző   
 
 (Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyv eredeti példányához!) 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
 
  Vizsoly község képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére, egyhangú  
  szavazással (4+polgármester mellette) a következő határozatot fogadta el:  
 

Szám:     2/2010.(II. 4.) KT. számú határozat 
Tárgy: Javaslat a Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok 

                          Körjegyzői Hivatala 2011. évi költségvetésére 
 
 
  Korlát község képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére, egyhangú  
  szavazással (4+polgármester mellette) a következő határozatot fogadta el:  
 

Szám:     5/2010.(II. 4.) KT. számú határozat 
Tárgy: Javaslat a Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok 

                           Körjegyzői Hivatala 2011. évi költségvetésére 
 
 

Hernádcéce község képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére,  
 egyhangú szavazással (3+polgármester mellette) a következő határozatot 
            fogadta el:  

 
Szám:     2/2010.(II. 4.) KT. számú határozat 
Tárgy: Javaslat a Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok 

                          Körjegyzői Hivatala 2011. évi költségvetésére 
 
 

A képviselő-testület megállapítja: Hernádcéce, Korlát, Vizsoly községi 
önkormányzatok képviselő-testületei a Vizsoly községben 2011. február 8.  
napján megtartott együttes ülésükön –a 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú 
rendelet 29. § (7) bekezdésében biztosított jogkörükben eljárva- megtárgyalták, 
majd az e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadták a Hernádcéce-
Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok Körjegyzői Hivatala 2011. évi  
költségvetésére előterjesztett javaslatot. A költségvetés a vonatkozó 
jogszabályok alapján a székhely község: Vizsoly önkormányzata 2011. évi 
költségvetésének részét képezi. 

 
 
  Határidő: a költségvetés MÁK részére történő átadásának határideje, illetve 
                                       folyamatos 2011. december 31. napjáig 
  Felelős:   polgármester, körjegyző 
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3.) Beszámoló a Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok  
     Körjegyzői Hivatala 2010. évben végzett munkájáról 
     Előadó: Vidák István 
                    körjegyző  
 
 
 (Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyv eredeti példányához!) 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Vidák István körjegyző az írásos előterjesztéshez kapcsolódva a következőket mondta el: 
kollégáival együtt minden igyekezetükkel azon vannak, hogy a lakosság ne érezze a a 
kritikussá vált pénzügyi helyzet hivatali működésre gyakorolt hatását. Hangsúlyozta: a 
lakosság ügyei elintéződnek, azonban az önkormányzati ügyekben van lemaradás.  
 
 
Bihi Miklós polgármester kezdeményezte: a képviselő-testület hozza meg döntését.  
 
 
 
  Vizsoly község képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére, egyhangú  
  szavazással (4+polgármester mellette) a következő határozatot fogadta el:  
 
 

Szám:   3/2011.( II. 8. ) KT. számú határozat 
  Tárgy: Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok Körjegyzői  

            Hivatala 2010. évi munkájáról beszámoló 
 
 
 
  Korlát község képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére, egyhangú  
  szavazással (4+polgármester mellette) a következő határozatot fogadta el:  
 
 

Szám:   6/2011.( II. 8. ) KT. számú határozat 
  Tárgy: Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok Körjegyzői  

            Hivatala 2010. évi munkájáról beszámoló 
  
 
 

Hernádcéce község képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére,  
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 egyhangú szavazással (3+polgármester mellette) a következő határozatot 
           fogadta el:  

 
 
 

Szám:   3/2011.( II. 8. ) KT. számú határozat 
  Tárgy: Hernádcéce-Korlát-Vizsoly községi önkormányzatok Körjegyzői  

            Hivatala 2010. évi munkájáról beszámoló 
  
 
  Hernádcéce, Korlát és Vizsoly községek önkormányzati képviselő-testületei 
  megtárgyalták a Vizsoly székhelyű Körjegyzői Hivatal 2010. évi munkájáról  
  szóló az 1990. évi LXV. törvény 40. § (4) bekezdésében a körjegyző számára  
  kötelező feladatként előírt - beszámolót és azt elfogadják. 
 
 
  Határidő: folyamatos; illetve 2011. december 31. 
  Felelős:    körjegyző 

 
 
 
 
4.) Döntés egyedi ügyekben 
     Előadó: Vidák István 
          körjegyző  
 
 
 
Vidák István körjegyző előterjesztette a Hernád-völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottságának és a települési képviseletet ellátó Társulási 
Tanácsi tag megválasztására tett javaslatot.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Bihi Miklós polgármester kezdeményezte: a képviselő-testület hozza meg döntését.  
 
 
 

A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére, egyhangú szavazással 
(4+polgármester mellette) a következő határozatot fogadta el:  

 
 

Szám:   4/2011.(II. 8.) KT. számú határozat  
  Tárgy: Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati  
   Társulás Pénzügyi Bizottságának és a település képviseletét ellátó 
   Társulási Tanácsi tag megválasztása 
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  Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Hernád 
  völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Pénzügyi  
  Bizottságának tagjaira és a település körzetét képviselő Társulási Tanács 
  tagokra tett javaslatot és az alábbi döntést hozza:  
 
  A Pénzügyi Bizottság elnöke: Orosz Zoltán      Boldogkőújfalu polgármestere, 
     tagjai: Mitró János       Krasznokvajda körjegyzője, 
      Szántó Lászlóné  Halmaj-Kiskinizs körjegyzője, 
      dr. Halász Ferenc Encs város jegyzője, 
      Madár György     Abaújszántó polgármestere.  
 
  A képviselő-testület a település körzeti képviseletének a Társulási Tanácsban 
  történő ellátására Verpecz István urat Szalaszend község polgármesterét és  
  Süvegesné Sarlay Zsuzsanna asszonyt Novajidrány község polgármesterét 
  hatalmazzák fel.  
 
  Felelős: polgármester  
  Határidő: 2011. február 15.  
 
 
 
Csató István polgármester kezdeményezte: a képviselő-testület hozza meg döntését.  
 
 

A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére, egyhangú szavazással 
(3+polgármester mellette) a következő határozatot  fogadta el:  

 
 

Szám:   4/2011.(II. 8.) KT. számú határozat  
  Tárgy: Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati  
   Társulás Pénzügyi Bizottságának és a település képviseletét ellátó 
   Társulási Tanácsi tag megválasztása 
 
 
  Hernádcéce község önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta  
  Hernád-völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás  
  Pénzügyi Bizottságának tagjaira és a település körzetét képviselő Társulási  
  Tanács tagokra tett javaslatot és az alábbi döntést hozza:  
 
  A Pénzügyi Bizottság elnöke: Orosz Zoltán      Boldogkőújfalu polgármestere, 
     tagjai: Mitró János       Krasznokvajda körjegyzője, 
      Szántó Lászlóné  Halmaj-Kiskinizs körjegyzője, 
      dr. Halász Ferenc Encs város jegyzője, 
      Madár György     Abaújszántó polgármestere.  
 
  A képviselő-testület a település körzeti képviseletének a Társulási Tanácsban 
  történő ellátására Verpecz István urat Szalaszend község polgármesterét és  
  Süvegesné Sarlay Zsuzsanna asszonyt Novajidrány község polgármesterét 
  hatalmazzák fel.  
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  Felelős: polgármester  
  Határidő: 2011. február 15.  
 
 
 
Kovács Miklósné polgármester kezdeményezte: a képviselő-testület hozza meg döntését.  
 
 

A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére, egyhangú szavazással 
(4+polgármester mellette) a következő határozatot  fogadta el: 

 
 

Szám:   7/2011.(II. 8.) KT. számú határozat  
  Tárgy: Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati  
   Társulás Pénzügyi Bizottságának és a település képviseletét ellátó 
   Társulási Tanácsi tag megválasztása 
 
 
  Korlát község önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Hernád 
  völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Pénzügyi  
  Bizottságának tagjaira és a település körzetét képviselő Társulási Tanács 
  tagokra tett javaslatot és az alábbi döntést hozza:  
 
  A Pénzügyi Bizottság elnöke: Orosz Zoltán      Boldogkőújfalu polgármestere, 
     tagjai: Mitró János       Krasznokvajda körjegyzője, 
      Szántó Lászlóné  Halmaj-Kiskinizs körjegyzője, 
      dr. Halász Ferenc Encs város jegyzője, 
      Madár György     Abaújszántó polgármestere.  
 
  A képviselő-testület a település körzeti képviseletének a Társulási Tanácsban 
  történő ellátására Verpecz István urat Szalaszend község polgármesterét és  
  Süvegesné Sarlay Zsuzsanna asszonyt Novajidrány község polgármesterét 
  hatalmazzák fel.  
 
  
  Felelős: polgármester  
  Határidő: 2011. február 15.  
 
 
Bihi Miklós polgármester, mint az együttes ülést vezető polgármester -több tárgy nem lévén- 
az együttes ülést befejezettnek nyilvánította.  

 
Kmf.  

 
 
 
Vidák István                   Bihi Miklós Kovács Miklósné         Csató István 
   körjegyző               VIZSOLY község   KORLÁT község HERNÁDCÉCE község 
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                   polgármestere  polgármestere  polgármestere 
 
 
 
Asztalos Péter                     Jantek Csaba        Horváth László 
jegyzőkönyv hitelesítő   jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő  
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