
 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 
V I Z S O L Y  
 
 
Szám:  1-5/2011. 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: a Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 20. 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, 
  Kerchner József könyvvizsgáló, 
  Mata József CKÖ elnök.  
 
 
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 egyetértve, egyhangú  
           (4+polgármester mellette)  szavazással a következő napirend szerint tartotta 
           ülését: 

 
 
 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előadó: Bihi Miklós 
             polgármester 
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   2.) Döntés egyedi ügyekben 
       Előadó: Bihi Miklós 

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

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

 
 
 
A napirend tárgyalása:  
 
1.) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
           Előadó: Bihi Miklós 

     polgármester 
 
 

(Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyv eredeti példányához!)  
 
 
 
Hozzászólások:  
 
 
Vidák István körjegyző az írásban kiadott előterjesztéshez kapcsolódva a következőket 
mondta el: - Az írásos előterjesztéshez kiadott, formailag újszerűnek tűnő táblák az 
államháztartási információs rendszerben egységesen alkalmazott szerkezetben mutatják be a 
2010. évi költségvetés végrehajtásának tapasztalatait. Ezek úgy tartalmilag, mint formailag 
igazodnak a hatályos jogszabályi rendelkezésekhez, tehát lényegében nincs értelme a 
korábban alkalmazott saját szerkesztésű mellékletek használatának. - Elmondta továbbá, hogy 
az együttes ülésen korábban már megtárgyalt Körjegyzői Hivatal 2010. évi költségvetése, 
valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 
beszámolók is az önkormányzat költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló részét 
képezik. - Végezetül javasolta, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel nyújtsa 
be az ÖNHIKI, illetve a 60 napon túli tartozások rendezésére kiírt kiegészítő támogatás iránti 
igénylését.  
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Asztalos Péter önkormányzati képviselő megjegyezte: a körjegyző által említett formában 
kiadott anyag nagyon nehezen értelmezhető; zavarónak tartja, hogy az adatok összesítve 
szerepelnek. Szeretné, ha a továbbiakban a jól bevált szakfeladatonkénti bontásban 
bocsájtanák a rendelkezésükre a költségvetési adatokat, hogy számukra is érthető legyen. 
 
 
Kerchner József könyvvizsgáló a kiadott előterjesztéshez részletesen nem kívánt hozzászólni, 
mivel könyvvizsgálói véleményét írásban rögzítette; felhívta viszont a figyelmet az 
eladósodottság mértékére, illetve az eladósodottság mértéke csökkentésének szükségességére, 
majd javasolta, hogy a képviselő-testület a törvényi feltételek alapján az önkormányzat 2010. 
évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.   
 
 
Bihi Miklós polgármester kezdeményezte: a képviselő-testület hozza meg döntését az 
önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.  
 
 
 
 A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére, egyhangú szavazással  
 (4+polgármester mellette) a következő rendeletet alkotta meg:  
 
 
 

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 

2/2011.(IV. 20.) számú rendelete 
 
 

a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
 

Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. törvény 10. 
§ d) pontjában, továbbá az 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában 
biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § 
(1) bekezdésében és a módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendeletben 
foglaltakra, az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról a következő rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról készített 

beszámolóját az 1-5. számú mellékletekben foglaltak szerint 
   519.065 ezer Ft. bevétellel,  
   514.987 ezer Ft. kiadással jóváhagyja. 
 

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott összegből a Vizsoly székhelyű Körjegyzői Hivatal 
- bevétele:     29.884 ezer Ft.  
- kiadás:     29.726 ezer Ft. 
- helyesbített pénzmaradványa:          0 ezer Ft. 
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2. § 
 

(1) A képviselő-testület a 2010. december 31. napi állapot szerinti mérleget 
-  427.971 ezer Ft. eszköz, 
-  427.971 ezer Ft. forrás főösszeggel állapítja meg.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapított mérlegből a Vizsoly székhelyű Körjegyzői 
Hivatal mérlegadatai 
-  11.040 ezer Ft. eszköz, 
-  11.040 ezer Ft. forrás főösszegből állapítja meg a képviselő-testület  

 
 

3. § 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.  

 
 
 
Bihi Miklós polgármester kezdeményezte a képviselő-testület a könyvvizsgálói jelentésben 
foglaltakat figyelembe véve hozza meg döntését az önkormányzat egyszerűsített költségvetési 
beszámolójának elfogadásáról.  
 
 
  A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére, egyhangú szavazással  
  (4+polgármester mellette) a következő határozatot fogadta el: 
 
 

Szám:   8/2011.(IV. 20.) KT. számú határozat 
  Tárgy:  Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló  
    elfogadásáról  
 
 

A Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testülete Kerchner József független 
könyvvizsgáló előterjesztése alapján megtárgyalta és elfogadja az 
önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának 
felülvizsgálatáról készített könyvvizsgálói jelentést (1. számú melléklet) és 
véleményt (2. számú melléklet), amely tartalmazza:  

                  1. az egyszerűsített éves mérleget, 
2. az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, 
3. az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy 
gondoskodjanak a hitelesítő záradékkal ellátott 2010. évi egyszerűsített 
költségvetési beszámoló Belügyminisztérium közlönyében való közzétételéről, 
valamint az Állami Számvevőszék részére – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt- 
történő megküldéséről. 

 
 
  Határidő: 2011. április 30.  
  Felelős: polgármester, körjegyző  
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Bihi Miklós polgármester kezdeményezte: a képviselő-testület hozza meg döntését az 
ÖNHIKI benyújtásával kapcsolatban. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
 
  A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére egyhangú szavazással  
  (4+polgármester mellette) a következő határozatot fogadta el: 
 
 
  Szám:   9/2011.(IV. 20.) KT. számú határozat 
  Tárgy: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. 
                                    évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
 

1. Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. 
évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6.  
számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.  

2. Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény  
alapján a következő nyilatkozatot teszi:  
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő  

alatti, és a Vizsoly székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 
II. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 78.844 ezer forint  

összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
III. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem  

haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerint éves kötelezettségvállalás 
felső határát.  

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
kötelezett.  

V. Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi  
zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.  

 
 

Határidő: 2011. május 2.  
Felelős: polgármester 

 
 
 
Bihi Miklós polgármester kezdeményezte: a képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi 
helyzetének javítása érdekében nyújtsa be igénylését a 60 napon túli tartozások rendezéséhez 
szükséges kiegészítő állami támogatásra. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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A települési képviselők egyhangúlag egyetértettek a polgármester kezdeményezésével.  
 
 
  A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére, egyhangú szavazással  
  (4+polgármester mellette) a következő határozatot fogadta el:  
 
 
  Szám:   10/2011.(IV. 20.) KT. számú határozat  

 Tárgy:  Kiegészítő állami támogatás iránti igény előterjesztése a 60 napon túli  
                         tartozások rendezéséhez szükséges fedezet biztosítására 

 
 

Vizsoly község önkormányzati képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
 önkormányzat pénzügyi pozíciójának javítása érdekében kiegészítő állami 
támogatás iránti igénylést nyújtson be a Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatósága útján a Belügyminisztériumhoz és a Nemzetgazdasági 
Minisztériumhoz.  

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási igény benyújtásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2011. május 2. 
 
 
 
Bihi Miklós polgármester kezdeményezte: a képviselő-testület nyújtsa be pályázatát az EU 
Önerő Alaphoz az általános iskola és óvoda korszerűsítésére benyújtott pályázat sajáterő 
vállalásának csökkentésére.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
A települési képviselők egyhangúlag egyetértettek a polgármester kezdeményezésével.  
 
 
 
 A képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére, egyhangú szavazással  
 (4+polgármester mellette) a következő határozatot fogadta el:  
 
 

 
Szám:   11/2011.(IV. 20.) KT. számú határozat 
Tárgy:  EU Önerő Alap igénylése „A vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és  

   Napköziotthonos Óvoda korszerűsítése” pályázati cél megvalósításához 
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Vizsoly község Önkormányzata az ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2010-0001 pályázat keretében  
 támogatásra jogosult „A vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és  
 Napköziotthonos Óvoda korszerűsítése” pályázati cél megvalósítására.  

 
  Elnyert támogatás:      504.602.820.- Ft. 
  Saját forrás:       26.558.044.- Ft.  
 

- melyből  
az EU Önerő Alapból igényelt támogatás (45 %) 11.951.120.- Ft. 
hitel        14.606.924.- Ft.
 
Összesen:                 531.160.864.- Ft. 
 

 A képviselő-testület a saját erő fedezetét hitel felvétele útján biztosítja.  
 

 A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
 intézkedések megtételére.  
 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos, a pályázati kiírásnak megfelelően 
 
 
 
 
Bihi Miklós polgármester előterjesztette DARUKA MIHÁLY vállalkozó kérelmét, melyben 
a kőfejtő rendelkezésére bocsájtását kérte.  
 
 
Asztalos Péter önkormányzati képviselő nem támogatta a kérelmet, mert szerinte a 
kérelmezőnek voltak olyan dolgai, melyek nem a település hírnevét szolgálták. 
 
 
Medveczkyné Janka Judit önkormányzati képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a kőfejtőbe 
leomlott egy darabon a fal, el kell keríteni mielőtt baj lenne. A kérelemmel kapcsolatos 
véleménye: térítésmentesen nem lehet a kérelmező rendelkezésére bocsájtani a kért teerületet.  
 
 
Urbán Józsefné alpolgármester sem bízik a kérelmezőben, szerinte, ha rendelkezésére 
bocsájtják a kőfejtőt, a feltételek között kell szerepelnie kell, hogy a területet tegye rendbe. 
 
 
Vidák István körjegyző javasolta, hogy a képviselő-testület kérjen részletes programot és  
bérleti díjra ajánlatot, mert szerinte ezek ismerete nélkül nem lehet megalapozott döntést 
hozni.  
 
 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a polgármester kérjen  
Daruka Mihály vállalkozótól  részletes programot és a bérleti díjra ajánlatot; 
azok rendelkezésre állása esetén ismét terjessze elő a kérelmet. 

 
7 

 



Medveczkyné Janka Judit önkormányzati képviselő elmondta: több gazda is jelezte, hogy a 
falu elején lévő híd keskeny és nem tudnak behajtani a mezőgazdasági gépekkel.  
 
 
Bihi Miklós polgármester a következőkről tájékoztatta a képviselő-testületet: - ATÁMOP-
3.1.4 kapcsolatos hiánypótlást a napokban fogják feladni. – Beindult a TÁMOP-3.3.2 
program. - A templom kerítés felújítása legkésőbb május közepén megkezdődik. – Az 
általános iskola felújításával kapcsolatban május elejére ígérték a kiviteli tervet. – 
Folyamatban van a Malom-árok és Aba-árok rendbetételére beadandó pályázat is. – Nagyon 
sok a Faluház villamos áram és gáz fogyasztása, ezért arra gondolt, hogy pályázat keretében 
(85 %-os támogatottság) lehetőség van megújuló energiaforrásra, ennek keretében 
vásárolnának egy kazánt, vagy napkollektort. – Végezetül elmondta: a „Minden gyerek lakjon 
jól” program keretében elkészítették az Alapítvány feltételeinek megfelelő névsort és azt 
továbbították is.  
 
 

Az önkormányzati képviselők a polgármester tájékoztatását egyhangúlag tudomásul 
vették.  

 
 
Bihi Miklós polgármester előterjesztette a Vizsoly község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
és Vizsoly község Önkormányzata együttműködési megállapodásának 2011. évre kidolgozott 
tervezetét és kezdeményezte annak jóváhagyását. 
 
 
Mata József CKÖ elnök bejelentette: az együttműködési megállapodást a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta. 
 
 
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:   12/2011.(IV. 20.) KT. számú határozat 
Tárgy:   Vizsoly község Cigány Kisebbségi Önkormányzata és Vizsoly község  
             Önkormányzata együttműködési megállapodásának jóváhagyása 
 
 
Vizsoly község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester  
előterjesztésében megtárgyalta Vizsoly község Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata és Vizsoly község Önkormányzata együttműködési 
megállapodásának 2011. évre kidolgozott tervezetét, melyet a jelen határozat 
1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagy. 
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Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
Bihi Miklós polgármester előterjesztette a Vizsoly község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
és Vizsoly székhelyű Körjegyzői Hivatal között a gazdálkodási jogkör gyakorlásával 
kapcsolatos megállapodás 2011. évre kidolgozott tervezetét és kezdeményezte annak 
jóváhagyását. 
 
 
Mata Józssef CKÖ elnök bejelentette: a gazdálkodási jogkör gyakorlásával kapcsolatos  
megállapodást a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyta. 
 
 
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:   13/2011.(IV. 20.) KT számú határozat 
Tárgy: Vizsoly község Cigány Kisebbségi Önkormányzata és a Vizsoly 
székhelyű Körjegyzői Hivatal között a gazdálkodási jogkör gyakorlásával 
kapcsolatos megállapodás jóváhagyása 
  
Vizsoly község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Vizsoly község Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata és a Vizsoly székhelyű Körjegyzői Hivatal között a 
gazdálkodási jogkör gyakorlásával kapcsolatos megállapodás 2011. évre 
kidolgozott tervezetét, melyet a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagy. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: CKÖ elnöke 

 
 

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

Kmf. 
 
Vidák István          Bihi Miklós 
  körjegyző         polgármester  

Asztalos Péter 
jegyzőkönyv hitelesítő 
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