
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által 2017. 

november 27-én 17.00 órakor kezdődően a Visontai Művelődési 

Házban megtartott közmeghallgatásról. 

 

Jelen vannak: Szarvas László polgármester 

 Bozsik Pál 

 Emődi Eszter 

 Hornyák Zoltán 

 Krizsó Mihály 

 Oravecz József képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  

 Hegedűs Hajnalka jegyző 

 Hencz Zsolt NHSZ Kft. ügyvezető 

 Szalai Zoltán NHSZ Kft. értékesítési vezető 

 Kőszeghy Ábel Kőszeghy Építészet Bt.  

 

Lakosság részéről megjelent 47 fő. 

 

Szarvas László polgármester 

Köszönti a Képviselőtestületet, megállapítja, hogy 7 főből 6 megjelent, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 1 meghívott betegség miatt távol van.  

Köszönti továbbá a tanácskozási joggal megjelenteket, valamint a lakosság 

részéről megjelenteket is. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Emődi Eszter Képviselőt jelöli ki. 

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet fogadja el a 

Képviselőtestület. Szavazásra teszi fel a napirendet. 

 

 

A Képviselőtestület napirendjét 6 fő jelenlétével, egyhangú igen szavazattal az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

N A P I R E N D 

 

1./ Közmeghallgatás 

Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések. 
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N A P I R E N D 

 

1./ Közmeghallgatás 

Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Szarvas László 

Napirend előtt köszöntöm és egyben megadom a szót visszajáró vendégeinknek, 

az NHSZ Kft. részéről Hencz Zsolt ügyvezető igazgató úrnak, valamint Szalai 

Zoltán értékesítési vezető úrnak. Aktuális minden évben meghívni a szolgáltatót, 

mert a legdinamikusabban változó forma volt a hulladékszállítás. 

Megelőlegzem, hogy Visontán nem volt nagy probléma. De ha volt, akkor a 

kérdéseket feltehetik.  

 

Hencz Zsolt 

Köszöntök mindenkit. Ahogy mondta polgármester úr, komoly változáson ment 

keresztül a szemétszállítás. Remélem, hogy sokat nem éreztek ebből. Úgy 

gondolom, hogy tavaly már jeleztük, hogy megalakult az NHKV, az egész 

szemétszállítást összefoglaló cég. Ezen belül sok reform volt, ezeknek normális 

integrációját hajtották végre, összesen 30-32 szolgáltató maradt. Ami Önöket 

érinti, az az Észak-Kom Kft. Ez egy ernyőszervezet, az NHKV-val áll 

kapcsolatban, annak maradtunk a Gyöngyösi Kft. alvállalkozója. Önök ezeket 

nem veszik, vették észre, remélem. Annyi történt, hogy volt olyan település, ami 

elment, és volt, aki csatlakozott. A lényeg, hogy végrehajtottunk egy ésszerű 

dolgot, hogy minél kevesebb kilométeren, minél több hulladékot tudjunk 

begyűjteni. Kialakult a zöldhulladék, és a házhoz menő lomtalanítás is. Vannak 

problémáink, de ezeket próbáljuk megoldani. Ha kérdés van, szívesen 

válaszolok. Remélem nagy problémák nincsenek, nem voltak. Nem találkoztam 

azzal, hogy Visontán problémák lettek volna, ha voltak le tudtuk/tudjuk 

rendezni, és meg tudjuk oldani. Ha valami miatt nem tudom megválaszolni, 

orvosoljuk a problémát. 

 

Hornyák Zoltán 

Nem mondanám, hogy nagy problémák voltak, inkább csak „3.000 Ft-os 

problémák” voltak több helyen, vagyis: akkor viszik, el, ha adnak 3.000 Ft-ot. A 

másik dolog a zöldhulladék szállítással kapcsolatban: kaptunk egy ajánlatot. ami 

igen borsos volt. Zöldhulladék a kora őszi időszakban lenne, nem lehetne-e 

átcsoportosítani valahogy a meglévő időpontokat? Az előző cég kb. 4-5 

alkalomra adott ugyanilyen összegű ajánlatot.  

 

Hencz Zsolt 

Az első kérdésre válaszolnék: felhívnám a lakosság figyelmét, nincs olyan, hogy 

pénzt kell adni! Nem akarok belemenni, megsérteni senkit, de sajnos tisztában 

vannak azzal, hogy elég komoly munkaerő problémák vannak. Sajnos 



3 
 

bekerülnek valóban ilyen rakodók, akik ezt teszik. Próbáljuk megoldani ezeket a 

gondokat, felütötte a fejét a narkó is, ezeken változtatni próbálunk. Nem egy 

rossz fizetésért vannak, de nincs, sem rakodó, sem sofőr. Megpróbáljuk kiszűrni, 

megoldást kell találni. El is küldjük, csak nem biztos, hogy van akkor másnap 

rakodó. Pénzt nem fogadhatnak el, szelektív zsákot pénzért akarnak adni, ez sem 

így van, ezt oda kell adniuk. Elnézésüket kérem az ő nevükben is. 

A másik kérdést tisztáztuk. Volt egy árajánlat. A Sári Péterrel írtuk alá, ami 

azóta változott. Most már Hatvanban kell vinni a hulladékot, ezért a lerakásért 

fizetni kell. Most két autónak van ez a zöldhulladék, ebből eredt ki a 200.000 Ft. 

Ez ebből adódik. Itt lerakás is van, ami 6.000 Ft/tonna, illetve a két autó forgása. 

Akármilyen hulladékról beszélünk, már nem a mi hulladékunk. Ezeket sajnos 

így tudjuk teljesíteni. Ez korábban 80.000 Ft volt, most 200.000 Ft lett.  

 

Hornyák Zoltán 

A Geosol Kft-hez nem lehet? 

 

Hencz Zsolt 

Nem lehetett. Ahová ezt mi bevisszük, kevés helyen tudják Magyarországon 

komposztálni. A Geosolnál sem lehet, így olyan helyre kell vinni, ahol 

komposztálni tudják. Befogató állomások sincsenek. 

 

Hornyák Zoltán 

Év közben legalább egy-kettőt betenni, mert így olyan mennyiség 

felhalmozódik. Átcsoportosítani november végére, október végére. Még ha csak 

a mi településünkön is. Ősszel halmozódik fel. 

 

Hencz Zsolt 

Jelezni fogom, hogy erre van igény, a zöldhulladék összeszedésénél egyeztessük 

le. Szerintem nem probléma. 

 

Szarvas László 

Van-e még kérdés? Lesz a 4 milliárdos fejlesztési összeg, mondtátok, hogy talán 

lesz lehetőség közelebbi lerakó lehetőségére, és akkor nem kell Hatvanba 

szállítani. 

 

Hencz Zsolt 

Lerakó biztos nem fog épülni, amiről szó van, Gyöngyösön egy nagyobb 

komposztáló. Ez megoldás lesz. 

 

Szarvas László 

Köszönjük szépen.  

Köszöntöm másik meghívott vendégünket Kőszeghy Ábel urat, aki a TAK 

Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban fog előadást tartani. 
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Kőszeghy Ábel 

Kettő dolog miatt vagyok itt. Egyrészt a TAK miatt, másrészt a településképi 

rendelet miatt. Ez inkább fontos lesz. Dióhéjban összefoglalnám. Most azért 

vagyunk itt, mert idén december 3-ig minden településnek meg kell alkotni 

ezeket. A kézikönyvben olyan dolgok szerepelnek, mint például a polgármesteri 

köszöntő, a település bemutatása, értékek, stb, ami pedig a célja a jogalkotó 

szerint, hogy ajánlásokat ad arra, hogy milyen épületeket használhatnak s 

visontaiak. Felbontja a települést több részre. Jogszabály tartalmazza, hogy 

minek kell szerepelni benne. Tájképvédelmi területek, ökológiai folyósók, 

hálózatok, eltérő karakterű települések, gazdasági területek, pincék, újonnan 

beépítésre váró területek, régészeti területek, ill. településképi szempontból 

meghatározó területek. Építészeti útmutató ajánlások, hirdetések, reklámtáblák, 

pld. milyen módon és milyen formában lehet reklámokat elhelyezni a jövőben. 

Ennyi a kézikönyv.  

Fontosabb lehet ettől a településképi rendelet, mert az egy jogszabály. Ez olyan, 

mint az építési szabályzat. Milyen színű lehet egy épület, milyen magas lehet a 

kerítés stb. Nem tudom elérhető-e már a település honlapján, jó lenne ha 

felkerülne, hogy tudják véleményezni. Érdemes belenézni, nehogy benne 

maradjon olyan dolog, ami akadályoz. Első körben, próbáltuk úgy megírni, hogy 

ne legyenek túl komoly korlátok. Aki építkezni akar a közeljövőben, annak 

érdemes megnézni. Kérem a segítségüket, ha tudnak olyanról, hogy hullámpala, 

trapézlemez, vagy bitumenes hullámlemezzel szeretné fedni az épületet. Ezek 

semmilyen település képébe nem illenek. Általános szabály, hogy úgy kell 

megépíteni a házakat, hogy illeszkedjenek a környezetbe. De nem akarjuk 

túlszabályozni az építési lehetőségeket. Benne van, hogy védett területeken 

milyen formájú épületek lehetnek, ne legyen betonlábazat kerítésnél 

külterületen. A település belterületére vonatkozik, hogy gázvezetéket ne 

vezessünk épületeken látszó módon stb. Ezen szabályok megsértése esetén 

bírsággal sújthatók. Klímaberendezés elhelyezésekor is figyelni kell, hogy 

utcáról nem látható módon kell elhelyezni. Nemzeti parktól növényfajok listáját 

is megkaptuk, mi az, amit lehet, mit nem. Tetők hajlásszögére is van előírás, 

zöld és kék tetőszín lehetőleg ne legyen, ne legyenek rikító homlokzatok. 

Újonnan beépítésre váró területekre is ez vonatkozik. Helyi védelemre nem 

jelöltünk semmit. Hírközlési hatóság is előírta, hogy hol lehet, hol nem ilyen 

hírközlési helyeket elhelyezni. Települési bejelentési eljárással lehet majd 

reklámokat is elhelyezni, amit polgármester úr elbírál. A jövőben a vezetékeket 

ne oszlopon vezessék, ha lehet, mert elcsúfítja a települést. Amit a hatóságok 

előírtak, azokat beletettük, többek között a napkollektor elhelyezésére is van 

előírás. Összességében: ha valaki építkezni szeretne, kérhet előtte konzultációt, 

hogy mit is építhet. Bemehet a hivatalba, és elmondják neki, hogy ennek a 

jogszabálynak megfelel-e, ez persze ingyenes. Bejelentési eljárás: csak a 

reklámokra, és reklámhordozókra írtuk elő. Kötelezési eljárás: ha valaki nem 

tartja be a szabályokat, komoly bírságok kiszabására van lehetőség, ami 10.000 
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Ft – 1 millió Ft-ig terjedő bírság lehet, mely ellen fellebbezni is lehet. Az építési 

szabályzatból kikerültek az átfedéses történetek. Ezen kívül pedig még 

mellékleteket tartalmaz a rendelet. 

 

Szarvas László 

Emészteni kell ezt az anyagot. A Képviselőtestület fog erről szavazni. 

Természetesen bármelyik képviselő megkereshető. Majdnem minden házon 

külsőleg van vezetve a gáz, ezeket nem kell módosítani.  

 

Kőszeghy Ábel 

Nem kell módosítani, ezek arra vonatkoznak, ami a jövőben fog megvalósulni, 

vagy változni. Tehát ha jelenleg hullámpala van, azzal nincs mit tenni.  

 

Szarvas László 

Van-e kérdés? Nincs. Köszönjük, hogy eljött. 

A beszámolómat ugyanabban a sémában készítettem el, mint korábban. 

 

Árvízvédelem-csapadékvíz elvezetés:  

Volt egy pályázatunk, amellyel 26 km-t újítottunk fel a Bene-patakon. Csak 

önkormányzatok pályázhattak, 26 km mederszakaszt rendbe tettünk, 

kitakarítottuk, átépítettük. Innen kezdve, a kötelezettség nem minket terhel, az 

Ékövízig-é . Aláírtunk egy szerződést, közös közfoglalkoztatásban veszünk rész, 

vannak emberek, Visontáról is, akik rendben tartják. Ő a tulajdonos. Furcsa is, 

hogy miért az önkormányzatokat nevezték meg pályázónak, de a településen 

elsődleges dolog volt, hogy rendbe tegyük.  

Ebben az évben két pályázatot nyújtottunk be. Támogatásban nem részesültek, 

forráshiány miatt el lettek utasítva.  

Csapás út: szükséges volt lefedni a vízelvezető árkot. Ez megtörtént, olyan 

módosítások, hogy ez most már csak túlfolyóként szolgál. Kb. a víz 60 %-át 

sikerült így a felső részről levenni, a Szabadság utca sem úszik, ha nagy mértékű 

csapadék esik.  

A burkolt árkainkat folyamatosan karbantartjuk. Mindenki a háza előtti árkot is 

karbantartja. Többször előfordult az évben, hogy nem tudták hova tenni a 

hordalékot. Vannak helyek, ahol tisztul az árok, vannak, ahol ki kell tisztítani. 

Ahol nagyobb mennyiségű hordalék keletkezik, azt a teherautó elviszi. jelezni 

kell az Önkormányzatnál, és elszállítjuk.  

 

Közlekedés 

Ebben az évben egy utat csináltunk meg: elkészült végre a Csapás út teljes 

rehabilitáció, vízelvezető árok, útburkolat, folyóka, járda építés, valamint 

kialakítottunk városias környezethez hasonló virágládákat, flóra kosaras részt, 

támfalat. A kritikát meg is kaptuk, hogy miért lett ilyen szép. 
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Óvoda: 

Volt egy kertépítés, ami folyamatos munka volt, most már minden eszköz a 

helyére került, meg kellett hozzá csinálni a parkot. Nem haladtunk vele tovább, 

mert nyertünk 20 millió Ft-ot, és tornaszoba lesz hozzá építve. Elindul egy 

pályáztatás, megkeresünk minimum 3 céget, az új szabályozás alapján 5 céget. 

Sajnos nincs ember. Az ajánlatkérésre 1 cég válaszolt, a tervezői költségbecslés 

szerinti nettó 30 millió Ft-ot adott be, a nettó 25 millió Ft-hoz képest. Kiírtunk 

egy új eljárást, átnéztük a műszaki tartalmat, jó tervet nem kaptunk, volt minden, 

pocséklás, melyek lefaraghatóak. Ha megnyerték a közbeszerzési eljárást, azt ki 

kell fizetni. Annyit tudunk tenni, hogy a műszaki tartalom szerintit kell 

megvalósítani. Ha építkezünk, látjuk, hogy pld. ide felesleges ezt megcsinálni, 

de olyankor azt már nem lehet, azért kell a terveket alaposan átnézni. A kertet 

egyelőre karbantartjuk, mert nem akarjuk a gyepesítést stb. addig megcsinálni, 

amig az építkezés nem fejeződik be. A 20 millió Ft-ot nem szeretnénk 

visszafizetni, próbáljuk jövőre megcsinálni. A támogatást tavaly átutalták. A 

locsoló rendszerrel is kínlódtunk. Nem sikerült úgy megvalósítani, ahogy 

szerettük volna. Az Ovi-foci működik, egy kis madárház. Most éppen nem 

aktuális, mert télen nem kint, hanem a csarnokban lesz az edzés. 

 

Családi Napközi: 

Minden átalakul, megcsináltuk a Családi Napközit, de most már mini bölcsőde 

van, át kellett alakítani. Ezt hozzácsatoltuk az óvodához. A dolgozók is óvodai 

alkalmazottak lettek. Az udvar elkészítése is elmaradt a bölcsődénél. Volt 

ellenőrzés, egy-két eszközt kellett még megvásárolni. Nem voltak nagy 

elmaradásaink, csak az udvar miatt volt elmarasztalás. Amíg a föld meg nem 

ülepedik rendesen, nem akartunk semmilyen eszközt telepíteni rá, de jönnek 

majd a kültéri játékok, amik nem fixek, hanem behordhatók.  

 

Iskola: 

Örülök, hogy Ildikó itt van, köszönöm, hogy eljött. 2006-ban úgy kezdtük, hogy 

az Iskolát elviszik. Most jól működik az Iskola, bár nem a miénk már, de vannak 

olyan dolgok, amelyeket az Önkormányzat támogat. Nyilván, mert sok 

gyerekünk jár ide, szeretnénk, ha továbbra is 8 osztállyal itt működne az iskola. 

A működtetést át kellett adni. A dolgozók már nem a mi alkalmazottaink voltak, 

de a vakolatjavítás a miénk volt. Az Önkormányzat finanszírozza a lovas 

oktatást és a sakk szakkört. Azért is lovagolhatnak, mert az Önkormányzat mellé 

állt a dolognak. Erre is kaptunk kritikát, hogy kivonultunk, de ez kötelező volt. 

Szívfájdalom, hogy a KLIK elvitte az Iskolát, a másik, hogy kb. 9 millió Ft-ból 

fenntartottuk. Most, hogy elvitte a KLIK, 13,5 millió Ft-ot elvisznek tőlünk 

szolidaritási adóba. Még egy olyan lehetőség, amiből pénzt visznek el a 

költségvetésünkből. 4,5 millió Ft körül van a gyermekétkeztetés, annak ellenére, 

hogy az étkeztetést továbbra is el kell látnunk, tehát a gyermekétkeztetés így 

lesz duplán. 
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Művelődési Ház: 

A költségvetés úgy áll össze, hogy nem a valós képet mutatja. Vannak olyan 

végszámlák, amelyek a következő évben kerülnek kiegyenlítésre. Most sikerült 

ezt teljesen lezárni. 

 

Igazgatás: 

Hallottak-e már róla, hogy bevezették az ASP rendszert. Sok helyen felálltak a 

kollégák, Visonta elsőként vezette be a rendszert az év elején. Itt a helye a 

dícséretnek! Bármennyire is haragszunk a dolgozókra, nagy munkát kell 

végezniük. Az ASP-t azok sem ismerik, akik bevezették, tapasztalati úton kellett 

megtanulni. Nagy szűkölésre január után számíthatunk, ugyanis mindenhol 

kötelező lesz január 1-től. Mi próba rendszerben üzemeltünk, de most már a 

többi önkormányzat is be fogja vezetni. A többi önkormányzat, illetve közös 

hivatal 9 milliós büntetést is fizetett, és ez már a módosított és csökkentett 

összeg. Visontának egyetlenegy büntetése sem volt. Ami fontos, hogy a 

számítógépes infrastruktúra jó legyen, erre egy 6 millió Ft-os pályázatot 

nyertünk, ebből vettük meg a rendszert. Így tudtuk kiépíteni saját önerő nélkül. 

 

Település fenntartás: 

Ebben azévben ért véget a szőlőültetvény telepítése: 14,5 millió Ft-ba került, 

amiből 13,5 millió Ft MVH támogatást fogunk kapni. Papírok meg vannak, 

pénzt még nem láttunk, de azt az információt kaptuk, hogy 2018-ban kifizetik. 

 

Közvilágítást csináltunk a sportpályához 3 oszloppal. Azért kellett mert sok 

olyan alak látogatta a pályát, akik félnek a fénytől. Optikai szál is ki lesz építve, 

és lesz kamerarendszer is. Túl sok vihar volt, az optikai szálakat nem lehetett 

csak 4 helyen hegeszteni. Az új technológia szakadástűrőbb, annyiszor lehet, 

ahányszor csak kell. Több kamera is tönkrement, javítás alatt vannak. 

 

Jásztóterek: 

Biztonságossá kell tenni, megfelelőségi nyilatkozatokat meg kell szerezni, felül 

kell vizsgálni. 

 

Templom:  

Az Önkormányzat 2 millió Ft-tal támogatta a homlokzat felújítást. 

 

Lakosságnak nyújtott támogatások: 

Rémisztő módon csökkent az adóbevétele az Önkormányzatnak. A 

Képviselőtestület úgy gondolkodott, hogy a lakosságnak nyújtott 

szolgáltatásokat megtartjuk, inkább a beruházásokat csökkentjük.  

- Lakossági szemétszállítási díj teljesen ingyenes 

- Visontán nyertünk szelektív kukát,  

- Óvodatej,  
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- HPV,  

- Rotavírus stb.  

- Általános iskolásoknak ingyenes volt a tankönyv, de a középiskolások, és 

felsőoktatásban tanulók részesültet támogatásban,  

- Bursa Hungarica ösztöndíj, …. stb., 

- Lakosság karácsonyi támogatása is lesz, ugyanabban a formában. Abból 

volt a vita, hogy hogyan legyen, abban egyezett a testület, hogyha adunk, 

akkor kapjon mindenki. 

- Szokásos mikulás csomag: a nagyon picik, óvodások és alsó tagozat a 

Művelődési Házban fogja megkapni az előadás után, felső tagozat az 

Iskolában. 14 éves korig adunk csomagot. 

- Lignit: nálunk nem fagynak meg az emberek, van, akinek sokat jelent, ha 

tud kapni lignitet. A Mátrai Erőmű felajánlotta a szokásos lignitet. 

Korábban fél áron szerezhettük be, most már felajánlja a mennyigét, de ki 

kell fizetni 100 %-ban, már semmilyen támogatás nincs de, az 

Önkormányzat mégis vásárol, és szociális alapon szétosztja.  

- Tűzifa támogatás: 65 erdei m3-nél tartunk, a teljes mennyiséget, azaz 114 

erdei m3-t lepályáztuk, de 65 erdei m3 fát nyertünk. A kérelmek 

beérkeztek, elbíráltuk, ma kezdték kihordani. 

- Lakáscélú helyi támogatás: új építésre 1 millió Ft, felújításra 500.000 Ft-

ot ad az Önkormányzat. Újítás, hogy az 500.000 Ft-ot újra igénybe veheti, 

ha nincs tartozása az Önkormányzat felé. Nagy népszerűségnek örvend. 

12,7 millió Ft-ot adtunk ki. 

 

Fekete leves:  

Most pedig egy pillanatfelvétel a 2017. év tekintetében. Iránymutató számok: 

2016-ban az iparűzés adó mértéke: 355 millió Ft volt, most kb. 260 millió Ft, 

tehát 95 millió Ft hiányzik a kasszából. Ez a környező iparok helyzetét mutatja. 

Jelentősen csökkent az adó mértéke. Ekkora mértékben nem csökkent még a 

bevétele az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat nem vállalkozhat, nem tudjuk 

ezt pótolni, a gazdálkodásunkat kell az irányba elmozdítani, hogy ne menjen 

csődbe az Önkormányzat. Fontos, hogy a dologi kiadásaink jelentősen 

csökkentek. Karbantartást írtak elő 2017-2018-ban a Mátrai Erőműnél, tehát a 

2018. év sem néz ki olyannak, hogy a hullámvölgyből kijönnénk. A karbantartás 

67 millió Ft volt, tavaly 153 millió Ft. Ennyi beruházást tudtunk végezni 

Visontán. A jövő évet tekintve: csak olyan beruházást fogunk végrehajtani, 

amihez pályázati pénzt tudunk szerezni, illetve nagyon minimálisan. Nyilatkozni 

fog az Erőmű is az új tulajdonossal. A településnek saját ipara nincs. pár millió 

Ft csupán. Ekkora összeget csak a Mátrai Erőmű és az ipari parkja tud 

biztosítani. Arra számítunk, hogy a 2018 év felfelé ívelő lesz, elindul a 

Búzafeldolgozó is jövőre. Eljutottunk addig, amíg még soha nem voltunk. Ilyen 

kevés bevételünk még soha nem volt.  
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Nem dőlhetünk hátra, működni kell, kötelező feladataink vannak, szabadon 

választott feladataink is, amelyet lehet, hogy a jövőben nem tudjuk 

finanszírozni. Megpróbáljuk az átalakulást úgy lemenedzselni, hogy a lakosság 

számára minél kevesebb kellemetlenséggel járjon.  

 

Ne higgye senki, hogy ölbe tett kézzel ülünk: sok pályázatot nyújtottunk be az 

utóbbi években: Arany János úti lakókkal is egyeztettünk: 40-45 millió Ft-os 

beruházás lenne, ezt is csak pályázati pénzből tudjuk finanszírozni. Dózsa 

György utat is szeretnénk megcsinálni. Az egy olcsóbb etap lenne, de 

forráshiány miatt elutasítottak minket. A jövő évi keretben várnak minket 

szeretettel. 

Itt volt az Ovi-foci, aztán az adósságkonszolidációs pályázatból a 20 millió Ft, 

ebből lesz a tornaszoba. Idősbarát önkormányzati díj, falumegújítási díj: ezek 

nem nagy hozadékú, inkább csak hírnév. Kültéri sportpark: ezt sokan várják: 

volt egy első döntési etap, de nem zártak ki, belőle, átkerültünk a 2018-as 

finanszírozásba. Energetikai korszerűsítésre is adtunk be, szigetelés a 

tornateremben. Itt olyan régiek a műanyag nyílászárók, hogy a mai energetikai 

előírásoknak nem felel meg, ezért úgy nyújtottuk be a pályázatot, hogy az is ki 

lesz cserélve. Külterületi utak karbantartására, eszközbeszerzésre is beadtuk, ez 

Traktor beszerzést takar. Megyei polgárőrnap megrendezésére is pályázatunk, 

nem nyertük meg. Nagy projekt lett volna, 500 millió Ft-os pályázat lenne: 

annyira jó a pályázat tartalma, de 350 millió Ft volt egész Heves-megyére. De 

tartsuk a köztudatban, mert megvalósításra érdemes. Kialakult egy desztináció a 

Mátrában. A jövőben nem úgy kell, hogy írunk egy pályázatot és várunk. 

Hanem van egy előkészítő munka, együtt kezelik az egész Mátrát, belekerülnek 

a projektek. Nyilvánvalóan a városok fognak először fejlődni, aztán a 

kistelepülések. Városias környezetben élhetnek a visontaiak. Munkásszálló 

kialakításáról is szó volt: dolgoztunk vele, de nem adtuk be. Szállóra most már 

nem lesz pályázat. Konyhát is kellene építeni, erre beadtuk a pályázatot, konyhai 

eszközökre pályáztunk. A munkásszállóra is volt lehetőség, de szűk volt a keret, 

annyira kicsi volt a támogatás, akkora nagy volt az összeg, amivel 

átalakíthatnák, hogy nem indultunk. Fenntartási időszakban is vannak 

pályázataink: Bene-patak, napelemes rendszer a Művelődési Házban és az 

Iskolában, most már nincs áramdíja az Iskolának. A Mária-kert, amibe mi nem 

szóltunk bele, itt mi csak a helyet adtuk, a Mária út Egyesület fejlesztése hajtotta 

végre. Az IKSZT pályázat is itt van, ahol ülünk, az is így jött létre.  

 

Egyesületek támogatása: 

Egyik egyesülettől sem vettünk el pénzt, a lakosságot is támogatjuk ezzel 

szórakozásában. A Kulturális Egyesület is példa, valamint a Polgárőrség a 

közbiztonság javítása érdekében. Megköszönném azt az összefogást is, amikor a 

szomszédból vándorló „éjszakai turizmust” vissza tudtuk szorítani. Többen 
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voltak, akik nem polgárőrök, de szeme volt az egész településnek. Remélhetőleg 

rend és nyugalom van. Köszönjük szépen nekik az éjszakázásokat. 

Változtattunk a programokon: csináltunk már korábban is kérdőívet, hogy mit 

csináljuk Visontán? Milyen programokra szeretnének eljönni? Volt, hogy bált 

szeretnének, megszerveztük, de nem jelentkezett csak 2 fő. Nekifutnék egy 

kérdőívnek a jövő évben. Nem szeretnénk kidobni a pénzt jövőre sem. 

Összeállítunk januárban egy kérdőívet, töltsék már ki, segítsenek nekünk, mely 

programok, amelyeket megtartsunk, melyekre nincs szükség? Változott idén is, 

hogy a disznóvágást szüneteltetjük, hátha máskor kedve lesz az embereknek. 

Gyér volt a látogatottsága, pedig színvonalas előadók, és szakácsok voltak, de 

csak a rendezők voltak szinte jelen. Változtattunk, nem foglaljuk le az emberek 

minden hétvégéjét. Lesz mikulás, vásár, játszóház, kézműves nap, kisvonat viszi 

az embereket stb.  

Sok kirándulás is volt: kettőre adtunk engedélyt, de sokkal több lett ennél, 

keretet nem adtunk többet, csak több belefért. Sínházlátogatás is volt. 

Költségvetés: kifeszített a gazdálkodásunk, de van olyan település, aki nullán 

van.  

 

Hornyák Zoltán 

Tájékoztasd már a jelenlévőket, hogy az iparűzési adóból rajtunk kívül még 

reméljük, hogy nem három települést kell majd fenntartani. 

 

Szarvas László 

A Közös Hivatal 30-32 millió Ft-ba kerül. Detknek elfogyott a pénze, az utolsó 

két hónapot nem tudják kifizetni, mi megelőlegeztük ezt az összeget, hogy 

kaphassanak fizetést. Többet nem fogunk megelőlegezni. megkaptuk már mi is, 

hogy pazarló módon bánunk a pénzzel, de 11 év alatt az egész falut átépítettük.  

 

Hornyák Zoltán 

Kevesebb a bevételünk, több a kiadásunk. 

 

Szarvas László 

Az álmok kicsit tovább csúsznak, mint a strand, szálló stb. A jelek arra 

mutatnak, hogy a Kormány számít erre az iparra, ipari parkra, kiemelt projekt a 

Búzafeldolgozó. A realitásokat követjük, csökkentjük azokat a kiadások, amiket 

kell. Amellett, hogy pazarlónak ítélnek minket, 350 millió Ft- van, miközben 

Detk tönkre ment. Visontának van megtakarítása. Gazdálkodunk, vannak 

bevételeink, ehhez kell igazítani a gazdálkodást. Ez pár év alatt el fog fogyni, a 

kötelező feladatok miatt. Visonta fog adni segélyt, egy csökkentetett, de már 

tavaly sem adtuk a 20.000 Ft-ot. Azzal gazdálkodunk, amink van, abban a 

formában adjuk, hogy ne csak a nyugdíjasok kapják, hanem támogassuk a 

fiatalokat is, ebben a szellemben a testület ebben az évben sem vette el. 
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És mit szeretnének a jövőben Visontán? Ötletébresztőnek jó pld. a szüreti 

felvonulás, sokaknak tetszett. Jövő évben átveszi az Önkormányzat ennek a 

megrendezését, vagy bővítve vagy nem. Nem rossz irány erre eltolni a 

falunapot, valamennyire egyedi.  

Segítsenek abban, ha lesz ez a kérdőív, töltsék ki, sokat segítenének nekünk. 

Milyen programok, milyen fejlesztések legyenek, hogyan érzik magukat a saját 

környezetükben, utcájukban?  

Jövőre biztos megvalósul az Óvoda tornaszoba, valamint 10 millió Ft-ot kapott 

Visonta a 6 lőállásos légpuska lőtér építésére. Azért fontos, hogy a fiatalokat 

tudjuk utánpótlás nevelésben részesíteni. Várjuk nagy szeretettel majd az 

Iskolát, mindenkit. Jó irány volt a majális. Sokan jöttek, jól meg tudjuk 

mozdítani a lakosságot, és jelentős összeget tudtunk spórolni, hogy az 

egyesületeink ilyenek. 

Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? 

 

Szerencsés János 

Egy kérésem és egy kérdésem lenne. Ez év elején, február környékén volt egy 

érdekes szülői értekezlet, ahol kérés volt, hogy készítsünk olyan rendszert, hogy 

a szülők az étkezést közvetlenül tudják megrendelni. A polgármester megbízott, 

hogy ezt meg kell csinálni. A program elkészült, segítettek a közétkeztetésben 

résztvevők is. 4 megbeszélés volt, a program működőképes, amit egyébként úgy 

800.000 Ft - 1 millió Ft-ért lehet kapni. Na most ezt kidobhatjuk! Ez több mint 

400 szülőt érint. Az Iskola miatt ezt nem lehet megoldani, ugyanis az Iskola 

képtelen volt eddig elintézni, hogy a falu szerveréhez hozzáférjen. A kérésem, 

hogy tájékoztassuk a falut, hogy ezt kidobhatjuk. 

 

Szarvas László 

Ez már 100 %? 

 

Szerencsés János 

Én úgy tudom, hogy ezt nem tudják megoldani. Az Iskolának a KIK-hez kellett 

fordulni, de erre képtelen voltak eddig. Nem történt semmi.  

Kérdésem: az optikai kábel kivitelezése a vége felé közeledik? Bízom benne, 

hogy tényleg így van, mert, amit a testületi ülések előtt kínlódunk, hogy otthon 

ne kapjon hülyét a néző a képernyő minőségétől…! Elég pocsék az a kép, amit a 

nézők látnak. Magát a testületi üléseket pedig úgy kellene szervezni, - mivel a 

nézőnek lila gőze nincs, hogy mit is jelentett az a napirendi pont, - hogy tudják 

már, miről is szavaznak a képviselők. 5-6 évvel ezelőtt részletesen beszámoltál, 

felolvastad. 

 

Szarvas László 

Nem olvastam fel a napirendeket soha. Benne van, hogy nem mindig nekem kell 

beszélni. Ez egy formalitás. Amikor a Képviselőtestület ül, az egy előkészített 
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anyag, kb. 200-300 oldalas anyagot kell az „integetéshez” átnézni. Ahol a viták 

vannak, azok a bizottsági ülések, ott vitatják meg. A testületi ülésen már egy 

kompromisszum testület van, a háttér munka ott, a bizottsági üléseken zajlik. 

Nem nyilvánosság elé való a vita, sokkal kötetlenebb a bizottsági ülés. Amit 

mondasz, egy kb. 200 oldalas anyag lenne, amit nem lenne célszerű felolvasni. 

A vendégeket próbálom ösztönözni, hogy mondják el a beszámoló lényegét. 

Nem olvassuk fel a természetéből adódóan, ez a törvényes része, így kell 

lezajlani. Hogy a választás után is képes legyen a település fennmaradni és 

gazdálkodni, az, hogy majd a költségvetésbe mi fog belekerülni stb., a 

közvetítés erejét a testületi ülésre korlátoztuk. És szívesen beszélek, de nem 

biztos, hogy mindenki igényt tart rá. 

 

Pap Ildikó 

Úgy gondolom, hogy elég súlyos szavak érintik most az Iskolát. Nem vagyok 

kompetens a témában, nem tudom milyen kommunikáció zajlott. Azt gondolom, 

hogy az Iskola nem veheti magára, hogy egy ilyen rendszer kidobásra kerüljön 

az Iskola miatt. Tolmácsolom, hogy mit lehet tenni? 

 

Szarvas László 

Érdemes még futni egy kört. Több szülő jelezte, hogy jó lenne. Biztos lesznek, 

akik nem akarják használni, de ott a titkárság tudná alkalmazni.  

 

Pap Ildikó 

A holnapi napon valamiféle kommunikáció elindul. 

 

Kovács István 

Nem szeretnék kimaradni a dicsérők közül, hogy a Csapás út milyen lett. Mégis: 

megállni tilos tábla lett kihelyezve, a lakóház előtt nem állhatunk le. A 

várakozni tilost aláírom, a megállni tilost nem tudom elfogadni. 

 

Szarvas László 

A tervező készítette el. A szembe oldalon lehet megállni, várakozni tilosra le 

lehet cserélni, de ez a tábla úttervező mérnök által került oda. Erről lehet tenni, a 

tábla a mi tulajdonunkban van. A korlát vissza fog kerülni. Többen igényelték. 

Most porfestés alatt vannak. Úgy kerülnek vissza, hogy még a tél beállta előtt, 

csúszós utak előtt oda kerülnek vissza, ahol voltak.  

A táblát felül fogjuk vizsgálni. Egyelőre nem okozott nagy problémát. A házak 

előtt addig is ne álljanak autók! Azt gondolom - dicsérve a lakosokat -, hogy 

elég jól el kezdték használni az utat. A kerítést meg fogjuk erősíteni. A lakótól is 

ígéretet kaptunk, hogy a kerítést megcsinálja.  
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Brassó Tibor 

Az óvodásoknak, amikor volt a lámpás felvonulás, már sötét volt, és furcsa volt 

a kocka alakú betonszegélyes virágtartó. Kisebb-nagyobb eltolású 

sarokszegélyei vannak, féltettem a gyermekeket, hogy ki fog felbukni és beverni 

a fejét. Ott járnak, motoroznak a gyerekek, téli ködös estén, az az oldal 

megvilágítva sincs. 

 

Szarvas László 

1,5 m járda van, szabvány szerint. A virágládák, eltolt dizájnú, mind modern 

irányzatú virágláda. Szegély és sarok nélkül ezt nem lehet létrehozni. Lesznek 

ködös, csúszós idők, eddig is ott volt, annyit tudunk tenni, hogy ezekhez érkezni 

fognak majd a kerti padok. Puha fából lesz, fenyő deszkából. Mindenkitől azt 

kérem, tanítsuk már meg a gyermekeinket: biciklivel ne menjünk már le a flóra 

kosáron, lesz korlát is, de a támfalra nem fogunk korlátot tenni. A támfalon jött 

le valaki biciklivel. Próbálunk olyan dolgokat csinálni, hogy biztos ne legyen 

semmi, de nem tudunk megvédeni mindenkit. Középre lesznek betéve a padok 

záróelemként. Elvileg véd a saroktól.  

 

Brassó Tibor 

Kiegészítő világítást lehetne oda tenni, 

 

Szarvas László 

Pont az a lényeg, hogy jó sok árnyékot adjon a fa. Majd próbálunk valamit 

megnézni.  

Van-e még kérdés, észrevétel, hozzászólás? Nincs. 

Köszönöm, hogy eljöttek. 

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 18.45 órakor. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

……………………….      ……………………….     ……………………….. 

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 

 

 


