
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 
V I Z S O L Y 
 
 
Szám: 1-3/2011.  
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
Készült: a Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 1. napján 
                megtartott üléséről.  
 
 
Jelen vannak: Bihi Miklós polgármester, 

Urbán Józsefné alpolgármester, 
Asztalos Péter, Árváné Hornyák Mónika és Medveczkyné Janka Judit 
önkormányzati képviselők;  

 
  tanácskozási joggal:  
  Vidák István körjegyző,  
  Mata József CKÖ elnök; 
 
  tanácskozási joggal az ülés 1.) napirendi pontjánál:  
  Kerchner József könyvvizsgáló. 
 
 
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 egyetértve, egyhangú 
(4+polgármester mellette) szavazással a következő napirend szerint tartotta 
ülését: 
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1.) Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének meghatározására 
                              Előadó: Bihi Miklós 

                                polgármester 
 
 

2.) Döntés egyedi ügyekben 
                             Előadó: Bihi Miklós 

                                polgármester  
 

 
 

Napirend előtt:  
 
 
Bihi Miklós polgármester a napirend tárgyalásának megkezdése előtt javasolta, hogy az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Urbán Józsefné alpolgármestert bízza meg a képviselő-
testület.  
 
 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetértve az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Urbán Józsefné alpolgármestert bízta meg. 

 
 
 

A napirend tárgyalása:  
 
 
1.) Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének meghatározására 
            Előadó: Bihi Miklós 

                polgármester 
 
 
           (Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyv eredeti példányához!)  
 
 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólások: 
 
 
Bihi Miklós polgármester a forráshiány mértékét emelte ki, amely 20 %-nak megfelelő arányt 
képvisel a költségvetés tervezetében. Véleménye szerint ez a költségvetési év az előző évinél 
is nehezebb lesz; a nehézség fokozódása sajnos állandósulni látszik. Ezt követően felkérte  
Kerchner József könyvvizsgálót arra, hogy mondja el véleményét az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének tervezetéről.   
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Kerchner József könyvvizsgáló véleménye szerint a 20 %-os forráshiány nagyon nagy, 
aminek következtében a költségvetés minden tekintetben eléggé feszített. A bevételek 
növelhetők lennének helyi adók kivetésével, de azt nem ajánlja, mivel a lakosságot sem lehet 
tovább terhelni. Az egyedüli lehetőséget a kiegészítő támogatások igénylésében és 
elnyerésében látja arra, hogy az önkormányzat legalább csökkenteni tudja a forráshiányt. 
Véleménye szerint a forráshiány megszüntetésére a jelenlegi finanszírozási rendszerben az 
önkormányzatnak esélye sincs.  
 
 
Vidák István körjegyző véleménye szerint a költségvetés tervezetéből egyértelműen kitűnik, 
hogy a működéshez szükséges fedezet rendelkezésre állása tekintetében is vannak kétségek. 
Megemlítette továbbá: a forrás oldalon a közoktatási feladatok ellátásához, illetve a szociális 
feladatok ellátásához különböző jogcímeken biztosított támogatások aránya a költségvetésben 
szembetűnően magas, viszont a kiadási előirányzatokhoz viszonyítva nem elegendő a 
feladatellátás finanszírozására. Nem jelenti a probléma megoldását az sem, hogy a településre 
jutó alanyi juttatás összege az előző évi 2,5 millióról 3,6 millió forintra emelkedett. A 
finanszírozás elégtelenségére visszavezethető problémákat hosszú évek óta görgetik maguk 
előtt az önkormányzatok, így Vizsoly önkormányzata is. Néhány területen, például a 
közoktatási ágazatot érintően,  külön pályázati lehetőségekkel lehet kiegészítő forráshoz jutni, 
de a felhasználás kötött felhasználásúként lehetséges. Abban lehet valamennyi remény, ha 
elfogadják azt a koncepciót, amelyet Tállai András államtitkár jegyez. A koncepció szerint az 
önkormányzatok a 60 napon túli szállítói követeléseik jelentős részét a tervezett támogatási 
rendszerben kiegyenlíthetik, így javulhat a pénzügyi egyensúlyuk. Számolni kell továbbá 
azzal is, hogy az önkormányzat esetében az egészségügyi alapellátás csökkenni fog, ha nem 
találnak háziorvost; tehát akkor kevesebb OEP támogatással lehet számolni. Tény, hogy 
abban a helyzetben, amikor a normatív és egyéb kötött felhasználású támogatások nem 
biztosítanak elegendő fedezetet a feladatok végrehajtására, cél csak a működőképesség 
megőrzése lehet. Végezetül megjegyezte: a körjegyzői hivatal működésében érintett két 
településnek a tartozása nagyon nagy összeg, azonban Korlát község önkormányzata részéről 
komoly szándék nem is érzékelhető a tartozás csökkentésére.  
 
 
Juhász Jánosné iskolaigazgató elmondta: nagy lendülettel kezdték meg a költségvetés 
tervezését, de néha úrrá lett rajtuk az elkeseredettség. Működni többé-kevésbé tudtak. 
Működési bevételeiket különböző pályázatokkal próbálták kiegészíteni, amit valószínűleg 
folytatni fognak. Informatikai normatívára, valamint képességkibontakoztatásra nyújtottak be 
pályázatot. A nagy összegű dologi kiadásaik nagy részét ebből a pályázatokból tudják 
finanszírozni. Ebből tudják megvalósítani a kirándulásokat, az úszásoktatást, füzeteket 
vásárolnak, de segít a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is. Szükség van arra is, hogy a 
dolgozók jól érezzék magukat, annak ellenére, hogy jelenleg is két pályázatot készítenek. 
Szükségesnek érzi azt is, hogy aki többet dolgozik, azt elismerjék, ezt a motivációs alapból  
tudták megoldani és sikeresen pályáztak a pedagógus kiegészítő illetményre is, valamint 
továbbra sem vették igénybe a túlóráért járó juttatásukat. Közmunkásokat alkalmaznak, de 
volt olyan ember is, aki ingyen dolgozott. Januárban volt fennakadás, mert egy ember kevés a 
takarításhoz. Segítséget kaptak az óvodához és a konyhához is. Sok mindenről lemondanak, 
hogy segítsék az önkormányzatot. Megemlítette, hogy nem került kifizetésre például a 2009. 
évben megállapított jubileumi jutalom, két éve nem kapják a szakkönyv-támogatást. Más 
területeken lévő dolgozóknak azonban időben kifizetésre került a jubileumi jutalom, kérte, 
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hogy egyenlő mércével mérjen az önkormányzat. Végezetül megjegyezte: a kerekasztal 
beszélgetések jó célt szolgálnak, ha olyan dolgokat tudnak megvalósítani, ami a település 
egészének érdekét szolgálja.  
 
 
Bihi Miklós polgármester az elhangzottakkal kapcsolatban megjegyezte: a 2009-es jubileumi 
jutalom nem teljesítése személy szerint az ő hibájának ismerhető el. Volt, amikor pénz nem 
volt, volt, amikor elfeledkezett róla. Megemlítette, hogy több településen is be kellett zárni az 
iskolát, még idáig nem jutott az önkormányzat, reméli nem is fog. Az önkormányzatok 
finanszírozása az idén sem változik. Érzékeltetésképpen elmondta: az önkormányzat 6,9 
millió nettó finanszírozást kapott, amiből 6 millió az állandó dolgozók bére, 1 millió a 
közhasznú bér. Az iskolai beruházással kapcsolatban elmondta: csúszik a kiviteli terv, mert a 
statikusnak egy másik pályázat is közbe jött. Úgy kell tervezni a tanévet, hogy tavasznál 
hamarabb nem tudják befejezni a beruházást. Nem akarja ismételni a körjegyző által 
elmondottakat, de megerősítette: a tartozásokat évek óta cipeli magával az önkormányzat. 
Végezetül megjegyezte: azt az információt kapta, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
előreláthatólag 12 millió forint támogatást kap különböző növényi kultúrák termesztésére.  
 
 
Juhász Jánosné iskolaigazgató szerint, ha már úgy alakul, hogy egy tanévre kell 
berendezkedniük, akkor véleménye szerint a közhasznú dolgozók bevonásával lehetne fát 
gyűjteni az erdőn, készülni a fűtési szezonra, mert lesznek olyan helyiségek, ahol nincs 
lehetőség a gázfűtésre.  Egyre többet hallani, hogy az önkormányzatok megtermelik a 
nyersanyagok nagy részét a napközi otthon konyhája részére. Szerinte ez követendő példa és 
volt időszak, amikor náluk is betaposták a káposztát, gyümölcsöket raktak el, tésztát gyúrtak, 
nagybani piacra jártak vásárolni…stb.,  így most is jelentős összeget lehetne megspórolni.  
 
 
Asztalos Péter önkormányzati képviselő szerint mindenképpen az önellátás lenne a megoldás. 
Az elmúlt esztendőben is felvetette, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 12 ha-os 
területen termesszenek olyan növényeket, amit a konyha felhasználna. Azokat a dolgokat nem 
használjuk ki, amiket lehetne, megemlítette az iskolatej akciót, amit nem tudnak kihasználni, 
mert tartozásuk van az Abaúj Tej felé. Hangsúlyozta, hogy valamilyen kiutat kell találni a 
forráshiány csökkentésére, mert az Állam eddig sem segített és ezután sem fog.  
 
 
Bihi Miklós polgármester véleménye szerint sokkal kényelmesebb telefonon leadni a 
rendelést, mint elmenni például a Metróba vagy a nagybani piacra és bevásárolni.  
 
 
Juhász Jánosné iskolaigazgató szerint, ha ez az olcsóbb megoldás, akkor ennek megfelelően 
fogják kiadni az utasításokat az élelmezésvezető részére.  
 
 
Vidák István körjegyző megjegyezte: az élelmezés tekintetében 2010-ben feloldódott a 
korábbi kötöttség, már nincs közbeszerzési kötelezettsége az önkormányzatnak ezen a 
területen. Az említett lehetőségek kihasználásának véleménye szerint nincs akadálya. 
Óvatosságra intette viszont a képviselőket az önellátásra törekvés tekintetében, mert 
folyamatosan biztosítani kell az élelmezéshez szükséges termékeket. Az iskola beruházásnál 
felhívta a figyelmet arra, hogy az építkezés nem szabad, hogy teljesen lehetetlenné tegye az 
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intézmény működését. Véleménye szerint úgy kell irányítani a munkát, hogy az ingatlan egy 
része rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.  
 
 
Asztalos Péter önkormányzati képviselő a forráshiány csökkentése érdekében a következő 
javaslatot tette: a Biblia hete rendezvény nagyon színes, jó rendezvény szokott lenni, de ebben 
az évben eltekinthetnének a megrendezésétől. Korábban döntöttek arról, hogy a lemondott 
tiszteletdíjuk összegéből járdát építenek. Meg kellene határozni, hogy a település melyik 
részén kezdjék el. Végezetül pedig megjegyezte: látja, hogy üdülési csekk és meleg étkezési 
utalvány is be van tervezve. A pedagógusok mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy 
csökkentsék a hiányt, de elvárásaik is vannak mindenki más felé is.  
 
 
Bihi Miklós polgármester Asztalos Péter önkormányzati képviselő felvetéseire reagálva a 
következőket mondta el: - A Biblia hete rendezvényre beadott pályázat sikerrel járt, így azt 
megtarthatják anélkül, hogy az önkormányzatnak költséget jelentene. - A járda építéshez 
szükséges cement és sóder beszerzésére fedezet más pályázati forrásból áll rendelkezésre.  
 
 
Asztalos Péter önkormányzati képviselő felajánlotta a projekt menedzseri díját  (100.000.- Ft-
ot) azok számára, akik részt vettek a pályázat előkészítésében, elszámolásában. Feltett 
szándékuk ezzel, hogy ne legyen egymásra mutogatás, a lányok megdolgoztak érte és 
másképp fognak tekinteni a feladatukra is.  
 
 
Vidák István körjegyző az elhangzottakra reagálva elmondta: az  utóbbi időben egyesek sokat 
emlegetik a hivatalt. Amióta körjegyzőként itt dolgozik a Vizsoly székhelyű Körjegyzői 
Hivatalban, a dolgozók a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kötelezően 
megállapítandó juttatásokon kívül más juttatást nem vettek igénybe. A cafetériában az 
együttes ülésen elfogadottak szerint úgy gondolkodnak, hogy az üdülési csekket nem fogják 
igénybe venni, mert még a szállításáért is fizetni kell és nehezen tudják felhasználni a 
dolgozók. A megállapított cafetéria keret terhére tehát csak meleg étkezési utalvány igénybe 
vételéről lehet szó. Tiszteletét fejezte ki azok iránt, akik „sok mindenről lemondtak”. 
Megjegyezte: Asztalos Péter önkormányzati képviselő gesztus értékű felajánlása kapcsán 
azon is el kell gondolkodni, hogy a felajánlott összeggel el is kell számolni. Hangsúlyozta: 
mivel a körjegyzőség dolgozói leterheltségének alakításában a kívánt arányosság elérésére 
törekszik, senki ne várja el tőle, hogy nevesítse: ki legyen az a személy, aki kapjon jutalmat.  
 
  
Bihi Miklós polgármester kezdeményezte: mivel több hozzászólásra jelentkező nincs, a 
képviselő-testület hozza meg döntését az önkormányzat 2011. évi költségvetésével 
kapcsolatban.  
 
 
 
 A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére, egyhangú szavazással  
 (4+polgármester mellette) a következő rendeletet alkotta meg:  
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VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

1/2011.(III. 01.) számú rendelete 
 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről  
 

 
 

Vizsoly község önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény  - a továbbiakban: Ötv. -  91. § (1) bekezdésében, valamint 
az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény  - a továbbiakban: 
Áht. -   65. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 2010. évi 
CLXIX. törvényben és a 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendeletben foglaltakra, az 
önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következő rendeletet alkotja:  

 
 

A rendelet hatálya  
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya VIZSOLY község önkormányzatára, az önkormányzat képviselő-testületére 
és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 
 
(2)  A Hernádcéce-Korlát-Vizsoly Községi Önkormányzatok Körjegyzői Hivatala vonatkozásában 
a rendelet rendelkezéseit Hernádcéce község Önkormányzata képviselő-testületének, Korlát 
község Önkormányzata képviselő-testületének és Vizsoly község Önkormányzata képviselő-
testületének a 2011. február 8. napján megtartott együttes ülésen hozott határozataiban foglaltakat 
figyelembe véve kell alkalmazni.  

 
(2) A rendelet rendelkezéseit a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2/2011.(III. 2.)CKÖ 

       számú határozatával elfogadott 2011. évi költségvetése figyelembe vételével kell alkalmazni. 
 
 

A költségvetés címrendje
 

2. § 
 
(1) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 

képviselő-testület a (2) bekezdés szerint állapítja meg. 
 

(2) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön 
alkotnak egy-egy címet; felsorolásukat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai  
 

3. § 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését  
 

251.945 e forint bevétellel, 
404.481 e  forint kiadással, 

         152.536 e  forint hiánnyal 
állapítja meg.  
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4. § 

 
(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve jogcímenkénti 

részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
(2) A működési bevételek szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.  

 
 

5. § 
 

(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése szakfeladatonkénti kiadásait összesen és kiemelt 
előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 
(2) A szakfeladatonkénti kiadási előirányzatokat összesen és kiemelt előirányzatonként 

részletezve a 4/1., 4/2., 4/3., 4/4., 4/5., 4/6., 4/7., 4/8., 4/9., 4/10., 4/11., és 4/12., 4/13., 4/14., 
4/15., 4/16., 4/17., 4/18., 4/19., 4/20., 4/21., 4/22., 4/23., 4/24., 4/25., 4/26., 4/27., 4/28. és 
4/29. számú mellékletek tartalmazzák.  

 
 

6. § 
 

Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú kiadási előirányzata 19.556 forint, amelyből 
felhalmozási célú hitel + kamat visszafizetése: 3.719 ezer forint. 

 
 

7. § 
 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató 
jelleggel mérlegszerűen az 5. számú melléklet mutatja be. 
 
 

8. § 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat állományi létszámát 
 a) 77 fő átlagos statisztikai állományi létszámban 
 b) 77 költségvetési évre engedélyezett létszámkeretben állapítja meg a (2)    
                bekezdésben foglaltakat figyelembe véve.  
(2) A képviselő-testület szakfeladatonként a 2011. január 1. napjától érvényes éves létszámkeretet a 

következők szerint állapítja meg: 
a) Diák étkeztetés            7 fő 
b) Önkormányzati igazgatási tevékenység        2 fő 
c) Város és községgazdálkodás      22 fő 
d) Óvodai nevelés          8 fő 
e) Nappali rendszerű ált. isk. oktatás     19 fő 
f) Fogyatékos tanulók nappali rendszerű ált. isk. oktatása       3 fő 
g) Napközi Otthoni és tanulószobai ellátás         3 fő 
h) Védőnői Szolgálat         1 fő 
i) Háziorvosi Szolgálat         3 fő 
j) Művelődési Házak         1 fő 
k) Körjegyzői Hivatal                                                              8 fő 
Összesen:                                             77 fő 
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(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti létszámkereteket a képviselő-testület engedélye nélkül túllépni nem 
lehet. 
 

9. § 
 
Az önkormányzat a kommunális adóból származó 2011. évi teljes bevételét 
felhalmozási feladatokra fordítja.  

 
 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok  
 

10. § 
 

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben a képviselő-testület év közben hozott 
döntései eredményeképpen megváltoztathatóak. 

 
(2) A költségvetési rendelet módosításáról, annak keretében a bevételi és/vagy kiadási        

előirányzatok megváltoztatásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő 
testület dönt.  

 
(3)  Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített 

pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-
testületet tájékoztatni köteles. Az előirányzat-módosításról a képviselő-testület (2) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelő eljárási rend szerint dönt.  

 
11. § 
 

A feladat-elmaradásból keletkezett kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználásáról a polgármester 
előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.  
 

12. § 
 

(1) A képviselő-testület a módosított 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak 
illetménypótlék számítási alapját a 2010. évi CLXIX. törvény 60. § (1)      bekezdés c) pontjában 
foglaltakkal megegyező összegben állapítja meg. 

 
 
(2) A képviselő-testület a módosított 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselők  

díjazása tekintetében alkalmazandó illetményalapot a 2010. évi CLXIX. törvény 59. § (1) 
bekezdésében  foglaltakkal megegyező összegben állapítja meg.  

 
(3) A képviselő-testület a módosított 1992. évi XXIII. törvény 44/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

illetménykiegészítés mértékét az alapilletmény 10 %-ával megegyező összegben állapítja meg.  
 
(4) A képviselő-testület a központi döntésen alapuló bérfejlesztésen túlmenően saját erőből 

bérfejlesztés végrehajtását nem engedélyezi.  
 
(5)  A képviselő-testület a módosított 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselők 

cafetéria-juttatása éves keret-összegét –figyelemmel a 305/2009.(XII. 23.) Korm. számú 
rendeletben foglaltakra- személyenként   a 2010. évi CLXIX. törvény 59. § (3) bekezdésében  
foglaltakkal megegyező összegben állapítja meg 
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13.§ 
 
Az önkormányzati biztos kirendelésére a módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendelet 153. §-
ában foglaltak az irányadók.  
 

14. § 
 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős. 
 

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése operatív végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátásával a Vizsoly székhellyel működő Körjegyzői Hivatalt bízza meg a képviselő-testület.  

 
15. § 

 
(1) A 3. §-ban kimutatott hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, 

hogy a Vizsoly székhellyel működő Körjegyzői Hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzat kiegészítő támogatása jogcímen támogatás iránti igény 
előterjesztését, valamint a számlavezető pénzintézethez benyújtandó éven belüli lejáratú 
folyószámla hitel-keret igénybe vétele iránti kérelmet. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt támogatási igény, valamint a hitelkérelem benyújtásáról a 
polgármester gondoskodik.  

 
Záró rendelkezések 

 
16. § 

 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell 
alkalmazni.  
 
 
 
 
 
2.)  Döntés egyedi ügyekben 
         Előadó: Bihi Miklós 

               polgármester  
 
 
 
Bihi Miklós polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a boldogkőváraljai 
általános iskola a vizsolyi általános iskola tagintézményévé szeretne válna.  
 
 
Juhász Jánosné iskolaigazgató elmondta, hogy 3 évvel ezelőtt vetődött fel először ez a 
csatlakozási szándék. Annak nagyon örül, hogy Vilmánnyal végül is nem jött létre ez az 
egyesülés. Jelenleg 6 millió forint hiányuk van. Azzal is tisztában vannak, hogy ha ez az 
egyesülés létrejön, akkor több normatív támogatást kap a vizsolyi általános iskola. 
Abaújszántóhoz való csatlakozást nem akarják, ez ellen az egész tantestület tiltakozik. 
Véleménye szerint a két tantestület jól együtt tudna dolgozni, valamint a náluk hiányzó 
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szakirányú pedagógusok a boldogkőváraljai iskola pedagógusai között megtalálhatók. 
Elmondta azt is, hogy ebben az évben nem tartaná jónak, ha létrejönne az egyesülés, meg kell 
várni még elkészül az új iskola. Többször elmondta: meg kell vizsgálni számszakilag is 
pontosan, hogy mit vállalnak, nem kell azonnal dönteni, csak ha már letisztázódott minden 
részkérdés.  
 
 
Vidák István körjegyző is egyetértett azzal, hogy alaposan át kell gondolni a dolgokat; meg 
kell vizsgálni, hogy ez pénzügyileg hogyan érinti az önkormányzatot. Megjegyezte: ha a 
társulás létrejön, akkor már tovább nem halogatható, hogy az intézmény önálló gazdálkodói 
jogkört kapjon. Javasolta, hogy a képviselő-testület adjon felhatalmazás a szakmának és a 
polgármesternek, hogy a fogadó készséget kinyilatkozzák, amely kötelezettséggel ugyan nem 
jár, de az ezen a téren nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kistérségi közoktatási referenset  
az előkészületekbe be kell vonni.  
 
 
Juhász Jánosné iskolaigazgató tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy KEOP pályázat 
keretében lehetőség van 10 millió forint pályázására. Úgy gondolták, ha az iskola épület 
felújítása és bővítése befejeződik, akkor a napközi otthonos konyha épületében  
kialakítanának öltözőt, zuhanyzókat, valamint kerékpár tárolót. A mellette lévő tanteremmel 
összenyitnák a helyiségeket, így 20 férőhelyes szálláshely kialakítására lenne lehetőség. A 
sportpályát is fel lehetne újítani. Amennyiben a maximális támogatási összeget nyernék el, 
akkor a saját erő összege: 500.000.- Ft.  
 
 
Bihi Miklós polgármester a következőkről tájékoztatta a képviselő-testületet: - Végre elérték a 
Műemlékvédelmi Hivatalnál, hogy kiadhassák az építési engedélyt a katolikus templom 
kerítésének rendbetételére. - Lehetőség van az árvíz által sérült településeknek pályázni. A 
település egyik problémája a Malom árok, melynek a rendbe tétele megpályázható. A 
pályázható összeg 5 millió forinttól  100 millió forint között lehet. Bejelentkezett egy cég, 
amely a tervezéstől a projekt menedzselésig mindent elvégez. A saját erő összege megegyezik 
az ÁFA összegével. Az előzetes egyeztetés szerint a holnapi nap folyamán jönnek felmérni a 
munkát.  
 
 
Bihi Miklós polgármester előterjesztette az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 
által küldött, Társulási Tanács határozatát. Elmondta: a csatlakozás az önkormányzatnak nem 
jár kötelezettségekkel.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazással (4+polgármester mellette) a 
következő határozatot fogadta el:  
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Szám:   6/2011.(III. 1.) KT. számú határozat   
Tárgy: Abaújvár, Zsujta, Hidasnémeti, Kéked, Telkibánya és Tornyosnémeti 
            községek tagfelvételi kérelme az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistréségi 
           Társulás házi segítségnyújtás feladatellátáshoz 

 
 

A képviselő-testület megtárgyalta Abaújvár, Pányok, Zsujta, Hidasnémeti, 
Kéked, Telkibánya, Tornyosnémeti községek csatlakozási kérelmét és úgy  
határozott, hogy az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás, házi 
segítségnyújtás feladatellátásához történő csatlakozáshoz hozzájárul, 
amennyiben Abaújvár, Pányok, Zsujta, Hidasnémeti, 
Kéked, Telkibánya, Tornyosnémeti Község a Társulási Megállapodást és a 
társulás működési szabályzataiban foglaltakat magára nézve kötelezőnek 
ismeri el.  

 
 
  Felelős: polgármester  
  Határidő: 2011. március 15.  
 
 
 
Árváné Hornyák Mónika önkormányzati képviselő felvetette, hogy a kukákat le lehetne 
cserélni kisebbre. Valamint azt is megjegyezte, hogy valamit tenniük kellene, mert a rendőrök 
nem tudnak járőrözni, gyalog járnak a településen, mert nincs benzinre pénz, pedig 24 község 
tartozik hozzájuk.  
 
 
Vidák István körjegyző Árváné Hornyák Mónika felvetésére reagálva elmondta: a kukákat az 
önkormányzat már kifizette. Egyedülállók esetében van lehetőség lecserélni a kukát kisebbre, 
ha igény van rá.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén Bihi Miklós polgármester az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Vidák István          Bihi Miklós 
  körjegyző          polgármester  
 
 
 
 

Urbán Józsefné 
jegyzőkönyv hitelesítő 
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