
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2017. 

január 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Szarvas László polgármester 

 Bozsik Pál 

 Emődi Eszter 

 Hornyák Zoltán 

 Krizsó Mihály 

 Oravecz József  

 Vigh Bertalan képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  

 Hegedűs Hajnalka jegyző 

Kovács László - Heves Megyei Vízmű Zrt. Gyöngyösi 

Üzemegység Üzemvezető főmérnök 

 Kovács Krisztina - NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit 

Kft. ügyvezető 

 

Szarvas László polgármester 

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

határozatképes, azt megnyitja.  

Köszönti továbbá a tanácskozási joggal 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 7 fő jelenlétével, egyhangú igen szavazattal az 

alábbiak szerint határozza meg: 

N A P I R E N D 

1. Községünk ivóvízellátása és szennyvízkezelése 

Előadó: VÍZMŰ Zrt. képviselője 

    

2. Tájékoztató a település hulladékszállítási szolgáltatásának ellátásáról 

Előadó: NHSZ Kft. ügyvezetője 

 

3. 2017. évi költségvetés megtárgyalásának I. fordulója 

Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések. 
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Szarvas László polgármester 

Jelentést adok a lejárt határidejű határozatokról, valamint a polgármester által 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Szavazásra teszem fel az írásbeli 

beszámoló elfogadását.  

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 348-

353/2016., 355-360/2016. számú Ök. 

Határozatok végrehajtása megtörtént. 

 

HPV elleni védőoltásra való jogosultság 1 fő 

részére, rotavírus elleni vakcinára való 

jogosultság 1 fő részére került megállapításra. 

 

A Képviselőtestület a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Jelentést adok a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 

Szavazásra teszem fel az írásbeli beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy rendszeres 

települési támogatás 2 fő részére, rendkívüli 

települési támogatás 1 fő részére került 

megállapításra. 

 

A Képviselőtestület a Szociális Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

jelentését elfogadja. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

N A P I R E N D 

 

1. Községünk ivóvízellátása és szennyvízkezelése 

Előadó: VÍZMŰ Zrt. képviselője 

 

Szarvas László 

Köszöntöm Kovács László üzemvezető főmérnök urat. Az anyag írásban 

kiküldésre került, van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Kovács László 

Nincs. Ha a beszámolóval kapcsolatban van kérdés, szívesen válaszolok. 

 

Hornyák Zoltán 

Részletes a beszámoló. Az ivóvízzel és szennyvízzel nincs semmi gond, 

köszönhető ez nektek is, meg az Önkormányzat ráfordításának. A szennyvízzel 

inkább egyéni panaszok vannak. Az új szivattyúk, amiket hoz a Vízmű, 

gyengébb, olcsóbb minőség. Lehet-e a jövőben olyan konstrukció, hogy a 

Vízmű az Önkormányzat partnerségével jobb minőségű szivattyúkat szerelne 

be? Nem mindenhol jönnek a panaszok. Lehet, hogy a lakhely sajátossága is, de 

vannak olyan utcák, ahol ünnepek alatt 2-3szor is kint voltak. Időben mentek, 

nem ezzel volt a gond. A szennyvízgödröket takarítania is kell a tulajdonosnak, 

de lelevegősödik, eldugul a szivattyú, és több helyről is van ilyen panasz. 

Partnerek lennétek-e egy ilyenben? Próbálkoztunk már szűrő részt, elválasztó 

részt beletenni, próbáltunk már letenni javaslatokat, de úgy látom, hogy ezekkel 

az új csereszivattyúkkal van probléma. 

 

Kovács László 

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület! A kérdést én is 

megvizsgáltam és utánanéztem. Messziről indul a történet. Onnan, hogy ilyen 

kialakítással készült a rendszer, amilyen. Sajnálatos módon így került 

kialakításra a rendszer. Műszakilag a házi beemelő rész, a bekötő vezeték 

átmérője, és a gerinccsatorna kiépítés is szakszerűséget mellőzött. A 

bekötővezeték átmérője sem olyan, és a bekötés sem a legjobb. amit cserélünk, 

azt már jobbra cseréljük. Nem feltétlenül a szivattyú rossz. A legtöbb helyen 

már a csövet megcsináltuk rendesen, a szivattyúkkal kapcsolatban pedig tudatos 

magatartás, hogy ilyen szivattyúkat teszünk be. Egy év alatt lecserélődik a 

szivattyúk darabszáma. Van ahol többször, van, ahol egyszer sem kell lecserélni. 

A fogyasztói hozzáállás is fontos, és lehet, hogy olyan pontján vannak a 

rendszernek, ahol ez ilyen. A településen 10-15 ilyen szivattyú lehet. Ide teszünk 

aluházas szivattyút, ezzel próbálunk magasabb színvonallal szolgáltatni. Nálunk 
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is létezik ez a fajta törekvés. Az, hogy ez az Önkormányzattal közösen, vagy a 

fogyasztóra terhelve…? Sokkal zűrösebb történet, hogy kinek a költsége azt 

követően? A mostani szivattyúkat nem javítjuk, hanem cseréljük. A műanyag 

házas szivattyú 10.000 Ft-ba kerül. Tudatos, hogy ilyen a szivattyú, ezeket 

eldobjuk. Néhány házhoz lehetne nagyobb teljesítményű, jobb szivattyút tenni, 

de azt vállalni kell a tulajdonosnak, mert villamos energiát sokkal többet 

fogyaszt. Ha kell, akkor jelezni kellene felénk konkrét címeket, ide betesszük a 

jobbfajta szivattyút. Ez általában egy magasabb villamosenergia-igényű, hiszen 

nagyobb motor van rajta, olyan védelemmel rendelkezik, hogy nem ég le, ezt a 

többletköltséget a fogyasztó fogja megfizetni. Ezt nem biztos, hogy mindenki 

preferálná.  

 

Szarvas László 

10 éve, mióta közösen csináljuk a hálózat felügyeletet, sok mindent 

megcsináltunk. Nem kis szívfájdalmam, hogy Abasárnak a 2/3 tulajdonrészt 

sikerült a perrel megnyerni, így ő az ellátásért felelős a rendszeren. Nem tudom, 

a polgármester asszony tett-e már lépéseket, még nem sikerült vele beszélnem, 

egy időpont sem volt jó neki. Kérlek, hogy egy közös gondolkodás induljon el. 

Megnézzük, mi a megoldás ezeknél a rendszereknél. Az 500 házból 430-nál 

nincs probléma, a többi kritikus ponton kellene megnézni. Régen tisztították 

ezeket a rendszereket, minden aknába öntöttek valamit, most erre már nincs 

szükség?  

 

Kovács László 

Nem tudom, pontosan mire gondolsz? 

 

Hornyák Zoltán 

Még régen, bizonyos időközönként jött két abasári kolléga, és minden emésztő 

gödörbe egy bizonyos anyagot szórtak bele, a tartályba, ahol a szivattyú van, az 

aknába. Az valami zsírtalanító vagy fertőtlenítő volt? Nem most volt ez! Ez 

később elmaradozott! 

 

Kovács László 

Elképzelhető, hogy valamilyen vegyszeres adagolással próbálták tisztítani. Most 

ilyen általános tisztításra nincs szükség. A gerinchálózatot szoktuk a 

csatornamosóval tisztítani, sőt, hiba esetén a beemelő aknát is, illetve 

szippantani is. Utánanézek, hogy mi volt ez a rendszer, és ha volt pozitív hatása, 

meggondolandó a visszatérés. Két ilyen település van, ahol így működik, 

Visonta és Pálosvörösmart. 
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Szarvas László 

A Hivatal pincéjében pakolásszuk folyamatosan a házi átemelőkhöz való 

kosarakat. Nem tudom, hogy többet vettek, vagy miért van az ott? Mennyi lehet 

az, Józsi?  

 

Oravecz József 

Sok, 100 körül van. 

 

Szarvas László 

Ezt kiadjuk, ha tudunk segíteni a rendszeren. Itt rendelkezésre áll kb. akkor 100 

db. Ezt bele lehet tenni azokba az aknákba, ahol ez hiányzik. A pincében így is, 

úgyis víz alatt van. Másik kérdés: néhány éve hoztak olyan műanyag aknát, 

amiben volt elválasztó lap. Ilyet építettek be valahova? 

 

Kovács László 

A két kérdést összekapcsolnám. A kosár, illetve a merülőfal is megoldás lehet. 

Csináltunk próbát is, de ezekkel foglalkozni kell, ezeket ki kell takarítani. 

Nekünk arra nincs kapacitásunk, hogy ezeket takarítgassuk. A problémás 

helyekre gondoltuk, hogy beépítjük, de egyébként köztéri helyeken alkalmazzuk 

ezeket. Olyan anyagok kerülnek bele, amik nem oda valók. A szivattyúgyártók 

egyébként már elmentek abba az irányba, hogy a csontokkal, villával is 

kezdenek valamit, de a legelején kellene kiválasztani ezeket a nem oda illő 

dolgokat. Ilyen mennyiségnél a takarítás már nehezen megy. A szennyvíz 

beemelő akna is a Vízmű tulajdona, ez korábban a fogyasztóé volt. Ezt mi már 

nem tudjuk felvállalni. A tudatos fogyasztó, ha odafigyel, ott elenyésző a 

probléma. A kosarakat akár be lehetne tenni, megnézzük ezeknek a 

használhatóságát. 

 

Szarvas László 

Van-e még kérdés? Nincs.  

Szavazásra teszem fel a Heves Megyei Vízmű Zrt. Gyöngyösi Üzemegységének 

Visonta község ivóvízellátásáról, szennyvízelvezetéséről, valamint a 

szennyvíztisztító telep működéséről készült beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Heves Megyei Vízmű Zrt. 

Gyöngyösi Üzemegységének Visonta község 

ivóvízellátásáról, szennyvízelvezetéséről, 
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valamint a szennyvíztisztító telep működéséről 

készült beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Tájékoztató a település hulladékszállítási szolgáltatásának ellátásáról 

Előadó: NHSZ Kft. ügyvezetője 

 

Szarvas László 

Üdvözlöm Kovács Krisztinát, az NHSZ ügyvezető igazgatóját. Az anyag írásban 

kiküldésre került, van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Kovács Krisztina 

Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit. Először vagyok itt egy ilyen 

ülésen. 2016-ban kaptam meg az ügyvezetői tisztséget. Minden tudásommal 

igyekszem ellátni a feladatokat. Ha van kérdés, szívesen válaszolok, de azt 

gondolom, elég részletes a tájékoztató.  

 

Szarvas László 

A lomtalanítás mindig kérdés. Ez rendelkezésre áll egy évben egyszer, és ez a 

házhoz menő lomtalanítás. Egyébként a lakosságnak rendelkezésre áll a 

hulladékgyűjtő udvar Gyöngyösön. Ez mit jelent? 

 

Kovács Krisztina 

A házhoz menő lomtalanítás: a lakosok egyedileg, amikor úgy érzik, hogy 

összejött akkora lom mennyiség, amit érdemes elszállítani, telefonálnak az 

ügyfélszolgálatra, ahol meg kell rendelni a lomtalanítást. Ha egyeztetnek egy 

alkalmas időpontot, a kollégák becsengetnek és elszállítják a lomot. A többi 

településen is hasonló a szisztéma. Sokkal praktikusabb a lakosságnak, és nem 

rontja a településképet. Erre évente egyszer díjmentes lehetőség van. Ha még 

egyet szeretne, akkor behozhatja a hulladékudvarba, utánfutóra felpakolhatja, de 

ezért már plusz díjat kell fizetni. 

 

Szarvas László 

Mi számít lomnak? 

 

Kovács Krisztina 

Ez meg van határozva, kollégák tudnak küldeni tájékoztatót, illetve a 

weboldalon is szerepel. De készíthetünk egy plusz tájékoztatót is. 

 

Szarvas László 

Van nekünk képújságunk is. 
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Hegedűs Hajnalka 

Kint van a tájékozató a képújságon. 

 

Kovács Krisztina 

Azért kiküldjük. 

 

Szarvas László 

Elég sok palatetős ház van Visontán. Eddig úgy volt, hogy ez veszélyes 

hulladék. Ezt hogyan tudják elhelyezni? 

 

Kovács Krisztina 

Hozzánk nem lehet beszállítani, és mi nem tudjuk elszállítani sem. Ezt 

alvállalkozón keresztül tudjuk megoldani, velük együttműködve. Ebben is 

tudunk segíteni. 

 

Szarvas László 

Az anyag részletes volt. Van-e még kérdés? Nincs. Köszönjük a tájékoztatást. 

Szavazásra teszem fel az NHSZ Kft. Visontán végzett hulladékszállítási 

tevékenységéről készült tájékoztató elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az NHSZ Gyöngyösi 

Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 2016. évben 

Visontán végzett hulladékszállítási 

tevékenységéről készült tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

3. 2017. évi költségvetés megtárgyalásának I. fordulója 

Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Szarvas László 

Az előterjesztés írásban kiküldésre került. A bizottság tárgyalta az előkészített 

anyagot. Van-e kérdés, javaslat a képviselők részéről? Nincs. 
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Szavazásra teszem fel az Ügyrendi Bizottság által előterjesztett támogatások 

betervezését a 2017. évi költségvetésbe. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évre az alábbi 

támogatások betervezését hagyja jóvá: 

 

- Állategészségügy  1.100.000,- Ft 

- Polgári védelem      40.000,- Ft 

- Kistérségi feladatellátásra (gyógytestnevelés,  

belső ellenőrzés, orvosi ügyelet) 1.100.000,- Ft 

- Fiatalok életkezdési támogatása (babakötvény) 1.500.000,- Ft 

- Lakossági szemétszállítás támogatása 13.000.000,- Ft 

- Visontai Asztalitenisz Sportegyesület támogatása 200.000,- Ft 

- Sportegyesület támogatása 

(kispályás labdarúgó csapat és ovi-iskolai foci 

támogatásával együtt) 6.200.000,- Ft 

- Lövészklub támogatása 400.000,- Ft 

- Lövészklub, Sportegyesület, Polgárőrség működési  

támogatása 1.200.000,- Ft 

- Kisherceg Alapítvány támogatása 200.000,- Ft 

- Visontai Kulturális Egyesület támogatása 900.000,- Ft 

- Vadásztársaság támogatása 100.000,- Ft 

- Visontai Polgárőr Egyesület támogatása 420.000,- Ft 

- Vöröskereszt támogatása 50.000,- Ft 

- Hegyközség támogatása 500.000,- Ft 

- Hegyközség támogatása hegyőr foglalkoztatására 750.000,- Ft 

- Hegyközség támogatása jégeső elhárító rendszer 

üzemeltetésére 1.000.000,- Ft 

- Visontai Egyházközség támogatása  

templom vakolat helyreállítására 2.000.000,- Ft 

- Iskola működtetésére támogatás 600.000,- Ft 

- Dél-Mátra Közhasznú Egyesület 20.000,- Ft 

- Mátra Jövője Turisztikai Egyesület támogatása 220.000,- Ft 

Összesen: 31.500.000,- Ft 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 20. 
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Szarvas László 

A tornacsarnok belépőtől külön kell venni a szauna belépő árát. A belépő ára 

összességében nem változik, de online pénztárgép lesz kötelező, ezért szükséges 

külön megállapítani a szauna bérleti díját. 

Szavazásra teszem fel a szauna bérleti díjának az Ügyrendi Bizottság 

előterjesztése szerinti 350 Ft/alkalom összegben történő megállapítását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a szauna belépő díját 2017. 

február 01-től 350,- Ft/alkalom összegben 

állapítja meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 01. 

 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel az Ügyrendi Bizottság által előterjesztett intézményi 

beszerzési igények elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati 

intézmények és feladatellátás részére a személyi juttatás, járulék és dologi 

kiadások előirányzatán túl, 2017. évre az alábbi összegű keretet állapítja meg:  

 

Óvoda 

- szakmai eszközökre 

/foglalkoztató eszközök, folyóiratok/ 220.000,- Ft 

- szakmai anyagokra 150.000,- Ft 

- konyhai szakmai eszközökre 100.000,- Ft 

- családi bölcsődékbe szakmai anyagokra 60.000,- Ft 

- családi bölcsődékbe szakmai eszközökre 20.000,- Ft 
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Művelődési Ház 

- Készletbeszerzésre 250.000,- Ft 

- Reklám, propaganda kiadásra 

/Hírvivő évi 2 szám, egyéb reklám/ 410.000,- Ft 

- Karbantartási munkálatokra 200.000,- Ft 

- 2017.évi programokra 11.400.000,- Ft 

- ifjúsági klub vizesedés megszüntetése 1.000.000,- Ft 

- udvari színpad festése 500.000,- Ft

  

Könyvtár 

- könyvekre, folyóiratokra, egyéb információhordozókra 480.000,- Ft 

-   szakmai anyagokra /kézműves foglalkozáshoz, mesetáborhoz/ 35.000,- Ft 

 

Fogorvos 

- gyógyszerekre, fogászati anyagokra 250.000,- Ft 

- gyermekfogászat anyagaira 10.000,- Ft 

 

Nyugdíjas Klub 

- kisebb értékű eszközökre 95.000,- Ft 

- szövőszékhez anyagokra 50.000,- Ft 

- kirándulásokra (3 alkalom) 400.000,- Ft 

- rendezvényekhez anyagbeszerzésre 100.000,- Ft 

- konyhai szakmai eszközökre 127.000,- Ft 

 

Város- és községgazdálkodás 

- szúnyogirtásra 500.000,- Ft 

 

Sportcsarnok 

- sporteszközökre, kisebb értékű eszközökre 

/elhasználódott működtetési eszközök pótlása/ 130.000,- Ft 

- karbantartási munkálatokra  

/szolárium cső, szolárium javítás, egyéb karbantartás/ 370.000,- Ft 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 20. 

 

 

Szarvas László 

Az orvosi rendelő tárgyi eszköznél nem lett betervezve egy vénamonitor nevű 

eszköz. Ma reggel kölcsön kértünk egyet tesztelésre Halmajugráról, így 

kipróbálhatták a kollégák működés közben. Jónak találták. 
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Emődi Eszter 

A véletlen úgy hozta, hogy nálam tesztelték. Nagyon nehezen tudnak tőlem vért 

venni, ezért fáj, keresgetik, többször szúrnak. Most ezt a kütyüt odatették, nem 

éreztem semmit, pillanatok alatt megtalálták a vénát. 

 

Szarvas László 

Sokaknak jól működhet. Javaslom, hogy tervezzük be az összeget. 138.000 + 

ÁFA-tól 168.000 Ft + ÁFA ez az eszköz. De több termék is van. Abban 

maradtunk, hogy kérünk egy bemutatót, hozzák el, mutassák be. Azoknál, 

akiknek nincs véna, sokat segíthet. Annyi kiegészítést tennék, hogy tegyünk bele 

egy 300.000 Ft-os tételt erre. Nem szeretném felhasználni, ha van olcsóbb, 

akkor az lesz, majd kiválasztják a szakemberek.  

Ezzel a módosítással szavazásra teszem fel az Ügyrendi Bizottság javaslatát, 

mely szerint 2017. évben az írásbeli előterjesztés szerinti beruházások, 

felújítások kerüljenek betervezésbe a költségvetésbe. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 2017. évi költségvetésbe az 

alábbi beruházások, felújítások betervezését 

hagyja jóvá (adatok ezer Ft-ban): 

 

MEGNEVEZÉS 

 

BERUHÁZÁS, 

FELÚJÍTÁS 

 

TÁMOGATÁS 

Város-és községgazdálkodás 20.990 31.500 

- kispiac kerítés festés 500  

- víz-és csatornahálózat fejlesztése 490  

- autómosó létesítése 5.000  

- kézi GPS berendezés 300  

- felnőtt játszótér 2.000  

- szőlőtelepítés 4,5 ha 12.000  

- ivókút a Táncsics utcai játszótérhez 500  

- pincébe fém bortároló 150  

- mobil kamera 50  

Közvilágítás 5.000  

- közvilágítás bővítése a Vadvirág-

Tündérkert összekötő utakon 

5.000  

Egészségház 370  

- webkamera a folyosóra 20  
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- vénamonitor 300  

- kisértékű tárgyi eszköz 50  

Védőnő 20  

- kisértékű tárgyi eszköz 20  

Tornacsarnok 1.210  

- árnyékoló a tornaterem ablakaira 1.000  

- kisértékű tárgyi eszközök 210  

Nem lakóingatlan üzemeltetése 150.000  

-központi konyha kialakítása 150.000  

Óvoda 42.580  

- tornaszoba kialakítása 30.000  

- kertépítés 5.000  

- udvari játékok  5.000  

- faelgázosító kazán 2.000  

- fényképezőgép 40  

- gyermek öltözőszekrények bővítése 140  

- ipari szeletelőgép 105  

- hűtőszekrény 110  

- gázzsámoly 130  

- botmixer 55  

Helyi közutak 45.000  

- útfelújítás (Csapás u., Dózsa Gy. u., 

Arany J. u.) 

45.000  

Igazgatás 4.910  

- multifunkcionális készülék 

(nyomtató-fénymásoló-szkenner) 

1.500  

- ASP pályázathoz kapcsolódó 

eszközbeszerzés (monitorok, 

számítógépek, kártyaolvasók) 

3.150  

- irodabútorok 200  

- szőnyeg 60  

Családi bölcsőde 2.000  

- udvar helyreállítása, játszótér 

kialakítása 

 

2.000 

 

Művelődési Ház 2.350  

- lelátórendszer (beszerzési árból a 

2017. évre áthúzódó összeg) 

2.000  

- járda építése a tűzrakóhoz 100  

- kisértékű tárgyi eszközök 250  

Lakáshoz jutás támogatása  15.000 

- lakáscélú helyi támogatás  15.000 

Egyházközség támogatása   2.000 

- templom vakolat helyreállítása  2.000 

MINDÖSSZESEN: 274.430 48.500 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 20. 

 

Szarvas László 

A térítési díjakat felülvizsgáltuk, melyre az Ügyrendi Bizottság írásos javaslatot 

tett. Szavazásra teszem fel a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, 

gyermekjóléti és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

rendelet módosításának elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 1/2017. (I.30.) 

Önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, 

gyermekjóléti és egyes személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról szóló 21/2013. (XII.23.) 

Önkormányzati rendelet módosításáról 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel az Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely szerint Visonta 

Községi Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és az 

intézmények foglalkoztatottai 2017. évben bruttó 200.000,- Ft/fő cafeteria 

juttatásban részesüljenek.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Visonta Községi 

Önkormányzat által foglalkoztatott 

közalkalmazottak és az intézmények 

foglalkoztatottai részére 2017. évre bruttó 

200.000,- Ft/fő cafetéria-juttatást állapít meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 20. 
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Szarvas László 

Kaptunk egy köszönőlevelet. Hétvégén volt a Mátraaljai Néptánc és 

Hagyományőrző Egyesületnek egy év eleji rendezvénye a tornacsarnokban, ezt 

köszönték meg. A testület ugye korábban is úgy határozott, hogy nem bérleti 

díjért kapják meg a csarnokot, hanem fellépéssel fizetnek a terembérletért. Ezt 

javaslom most is. 

Szavazásra teszem fel, hogy a Mátraaljai Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 

részére bál megrendezése céljából bérbe adtuk a tornacsarnokot Visonta Községi 

Önkormányzat egy rendezvényén történő térítésmentes fellépés ellenében. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Mátraaljai Néptánc és 

Hagyományőrző Egyesület részére bál 

megrendezése céljából a tornacsarnok 

használatát 2017. január hónapjában 

térítésmentesen biztosítja, Visonta Községi 

Önkormányzat egy 2017. évi rendezvényén 

térítésmentes fellépés ellenében. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. január 31. 

 

Szarvas László 

A Grafit ’37 Kft-t felkértük, hogy tegyen tervezési árajánlatot az Óvodában 

kialakításra kerülő tornaszoba és kiegészítő helyiségei kiviteli tervek 

elkészítésére. Miért őket, miért egyet, és miért kell egyáltalán kiviteli terv? A 

Grafit ’37 Kft. tervezte meg az Óvoda tornaszobát, amire pályázatot nyertünk. 

Ezt ebben az évben szeretnénk elkészíttetni. Ehhez részletes tervre van szükség, 

és meg kell rendelni ahhoz, hogy el tudjuk indítani a közbeszerzést. Van-e 

kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Grafit ’37 Építész Iroda Kft. által az Óvoda bővítése 

tornaszobával és a kiegészítő helyiségekkel kiviteli tervdokumentációjára adott 

árajánlatának elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2017. /I.23./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Grafit ’37 Építész Iroda Kft. 

az Óvoda bővítése tornaszobával és a kiegészítő 

helyiségekkel kiviteli tervdokumentációjára 

adott 1.380.000 Ft + ÁFA összegű árajánlatát 

elfogadja és megbízza a munkák elvégzésével. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a munkák elvégzéséhez 

kapcsolódó szerződés aláírására.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 15. 

 

 

Szarvas László 

Felkért minket a Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megyei Rendészeti és 

Közbiztonsági, valamint a Heves Megyei Klímabarát díjazottjára javaslattételre. 

Nem szoktunk javaslatot tenni. Részemről most sincs. Van-e valakinek 

javaslata?  

 

Bozsik Pál 

Helyi nekem nincs, de a környéken van a Kékes Kutató-mentő Alapítvány. Ők 

többször kijöttek nemcsak hozzánk, hanem Halmajugrára is. Őket elő lehetne 

terjeszteni a Rendészeti és Közbiztonsági díjra. Ők a környéken önzetlenül 

csinálják, amit csinálnak. 

 

Szarvas László 

A Heves Megyei Klímabarát díjra van-e javaslat? Nincs. 

Szavazásra teszem fel, hogy a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj 

adományozására a Kékes Kutató-mentő Alapítványt javasoljuk, míg a Heves 

Megyei Klímabarát díj adományozására nem teszünk javaslatot. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Heves Megyei Rendészeti 

és Közbiztonsági díj adományozására a Kékes 

Kutató-mentő Alapítványt (3261 Pálosvörösmart, 
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Rákóczi F. út 144.) javasolja, míg a Heves 

Megyei Klímabarát díj adományozására nem tesz 

javaslatot a Heves Megyei Önkormányzatnak. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 15. 

 

Szarvas László 

A Polgárőrség kérelme érkezett hozzánk: egy körbélyegzőt szeretne használni, 

és azon a község címerét szeretné feltüntetni, ehhez kéri az elnök a 

hozzájárulást. Kérték már a névhez való használatot is korábban.  

Szavazásra teszem fel a Visontai Polgárőr Egyesület körbélyegzőjén a Visonta 

címer használatának engedélyezését. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Polgárőr Egyesület 

körbélyegzőjén Visonta község címerének 

használatát engedélyezi. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Ismét jöttek támogatáskérések. A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei 

Szervezete, ami támogatást kér. Nem rosszindulatból, de egy szabályhoz tudtuk 

tartani magunkat eddig: az itt megtermelt pénz itt kerüljön hasznosításra, azokat 

támogassuk, akik kis településünket segítik valamilyen módon. Ezt nem 

támogatnám.  

Szavazásra teszem fel, hogy a Képviselőtestület a Vakok és Gyengénlátók Fejér 

Megyei Szervezete részére nem nyújt anyagi támogatást. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Vakok és Gyengénlátók 
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Fejér Megyei Szervezete részére nem nyújt 

anyagi támogatást. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

A Kft. három szerződést, illetve szerződésmódosítást adott be. Az első a 

karbantartási szerződés módosítás, melyből kikerült az Iskola, hiszen az a KIK-

hez került. A másik a konyhai feladatok ellátására vonatkozó szerződés a 

melegítő konyhára, a harmadik pedig a takarítási közszolgáltatási szerződés 

módosítás: ebből is kikerült az Iskola. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a karbantartási tevékenységre vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés módosítás elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(székhelye: 3271 Visonta, Hősök tere 3.) 

megkötött karbantartási közszolgáltatási 

szerződés módosítását elfogadja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a karbantartási közszolgáltatási 

szerződés módosítás aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. január 31. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a konyhai feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés elfogadását.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2017. /I.23./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2017. január 1. napjától 

kezdődően 2018. december 31. napjáig terjedő 

határozott időtartamra közszolgáltatási 

szerződést köt a Visontáért Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 

3271 Visonta, Hősök tere 3.) konyhai feladatok 

ellátására. 

 

A Képviselőtestület a konyhai feladatok 

ellátására vonatkozó szerződéstervezetet 

elfogadja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a közszolgáltatási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. január 31. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a takarítási tevékenységre vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés módosítás elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(székhelye: 3271 Visonta, Hősök tere 3.) 

megkötött takarítási közszolgáltatási szerződés 

módosítását elfogadja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a közszolgáltatási szerződés 

módosítás aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. január 31. 
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Napirend után: indítványok, bejelentések. 

 

Szarvas László 

Találtunk pályázatíró céget, aki elkészíti a Külterületi mezőgazdasági út 

pályázatra a gépbeszerzést. A 10 millió Ft-os keretbe egy Zetor traktor fér bele 

egy gléderrel. Mivel nem adtuk el a zúzót, komplett rendszerünk lenne a 

mezőgazdasági utak karbantartására. A pályázat jelenleg beadható, erre kellene 

rábólintani. Az MTZ és a Zetor között filóztunk, de a Zetor 30 %-kal kevesebbet 

fogyaszt. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” pályázati kiírásra pályázat benyújtását MTZ traktor és 

vontatott gréder beszerzése céljából. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

pályázati azonosító számú, „Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése” pályázati kiírásra MTZ traktor és 

vontatott gréder beszerzése céljából pályázatot 

nyújt be. 

 

A pályázatban foglalt teljes költség:  

bruttó: 10.518.140,-Ft. 

 

Igényelt támogatás összege: 

bruttó: 7.888.605,-Ft 

 

A pályázat megvalósításához szükséges önerő: 

bruttó 2.629.535,- Ft Visonta Községi 

Önkormányzat rendelkezésére áll, azt az 

Önkormányzat saját forrásból biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a 

pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére és felhatalmazza a polgármestert a 
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pályázat előkészítésével és benyújtásával 

kapcsolatos okiratok aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 06. 

 

Szarvas László 

Elektromos autó beszerzésére is megjelent egy pályázati kiírás. Két ételszállító 

autónk volt. Az egyiket kivontuk a forgalomból. Ez a Suzuki. Már 

elrozsdásodott és 17 éves. Mi már nem használjuk és az sem tett jót neki, hogy 

ételhordásra használtuk. Jelenleg a Peugeot-val szállítjuk az ebédet. Arra 

gondoltunk, talán jó lenne egy elektromos autó erre a célra, hogy egyszerre el 

tudjuk hozni az ételt. Itt helyben igazán olcsó fenntartással lehetne autózni. A 

Nissannak a 200-as autója 10 millió Ft+ÁFA, amit 4,4 millió Ft-ért meg lehet 

robbanómotorban venni. A kettő különbözetét nem használjuk fel, hiszen sok év 

alatt nem kerül ennyibe az üzemeltetés! A pályázaton 1,5 millió Ft-ot 

nyerhetünk. A pályázat szerintem okafogyott, mert anélkül kevesebbért meg 

tudjuk venni. Én nem javaslom. Nem értem, mi ebben a ráció? Nem hozza 

vissza soha az árát. Az akkumulátor 5 év után cserére szorulhat, nem kis összeg. 

Nem gondolom, hogy induljunk.  

Szavazásra teszem fel, hogy a Képviselőtestület elektromos gépkocsi vásárlására 

nem nyújt be pályázatot. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete elektromos gépkocsi 

vásárlására nem nyújt be pályázatot. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Hegedűs Hajnalka 

Előzetes véleménykérés alapján a Heves Megyei Kormányhivatal elkészítette a 

tanérve az iskolák kötelező felvételi körzeteit. Ugyanúgy maradt, ahogy a 

javaslatban volt, tehát Pálosvörösmart és Visonta településekre terjed ki a 

Visontai Szent-Györgyi Albert Általános Iskola kötelező felvételi körzete. 
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Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Heves Megyei Kormányhivatal által közzétett, Visontai 

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Visonta és Pálosvörösmart községekre 

kiterjedő kötelező felvételi körzetének jóváhagyását. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Heves Megyei 

Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Hatósági 

Főosztály Hatósági Osztálya által a HE-

02/HAT/00973-7/2017. szám alatt 

meghatározott, a Visontai Szent-Györgyi Albert 

Általános Iskola kötelező felvételi körzetének 

(mely Visonta és Pálosvörösmart településekre 

terjed ki) kijelölésével egyetért. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 15. 

 

 

Szarvas László 

A Búzafeldolgozó miatt rendezési terv módosításra van szükség. 

 

Hegedűs Hajnalka 

A településrendezési tervben szerepel a terület, ahol a Búzafeldolgozó épül, 

gazdasági, ipari besorolású területként. Oda lehet búzafeldolgozót építeni. 

Elkezdődtek az engedélyezési eljárások. Egységes környezethasználati 

engedélyt kellett kérni, amit meg is kapott a Visonta Projekt Kft. A hatóság 

előírta, hogy levegő-szennyezettségi szempontból egy 300 méteres körben 

védőkörzetet kell kialakítani a létesítmény körül. Ezt a rendezési tervben kell 

szabályozni. Ezzel a kéréssel keresett meg minket a Visonta Projekt Kft., hogy 

módosítsuk úgy, hogy a védőkörzetet jelöljük ki. Erre hatóság kötelezi. Ha most 

azonnal eleget kell ennek tenni, akkor ilyen esetben tervezési szerződéssel van 

erre lehetőség. Magyarul: egy 3 oldalú szerződéssel a beruházó vállalja ennek 

költségeit. Ez főleg tervezési díj. Ez egy kiemelt kormányzati beruházás. A 

rendezési tervet tárgyalásos eljárással lehet módosítani. Erre volt már példa. 

Meg kell terveztetni, 15 napon belül a Kormányhivatal állami főépítésze 

összehív egy egyeztető tárgyalást minden hatóság részvételével, ami kiváltja a 
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kétfokú levelezéses szakaszt, ami normál rendezési terv módosításnál előírás. 

Mivel ez most nem kötelezettség, hogy azonnal indítsuk el a rendezési terv 

módosítását, a rendezési terv folyamatban  lévő átfogó felülvizsgálatának 

keretében ki lehetne jelölni ezt a védőövezetet is. 

 

Szarvas László 

Az előzőt 2 hét alatt nyélbe ütöttük. Mondtam is, hogy legközelebb is így 

szeretném. Így, hogy nem a mi költségünk? Kiemelt kormányzati projekt. 

Munkahelyeket teremt. 2-3 hét alatt megvan. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel, hogy a Visonta Projekt Kft. által a Mátrai Erőmű Zrt. 

területén létesítendő búzafeldolgozóra vonatkozóan az egységes 

környezethasználati engedélyben előírt védőövezet kialakítását a 

településrendezési terv folyamatban lévő átfogó felülvizsgálata során a 

településrendezési eszközökön Visonta Községi Önkormányzat megjeleníti. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visonta Projekt Kft. 

Visontán megvalósuló búzakeményítő üzem 

beruházásával összefüggésben a 

településrendezési eszközök (Helyi Építési 

Szabályzat és Szabályozási Terv) folyamatban 

lévő átfogó felülvizsgálata során a 

búzafeldolgozó üzem létesítéséhez kötődő, az 

egységes környezethasználati engedélyben előírt 

védőövezetet a településrendezési eszközökön 

megjeleníti. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

Szarvas László 

Május 1. hétfő, tehát a 3 napos ünnep utolsó napja. Mikorra szervezzük a 

majálist? Aznapra, vagy másik napon előtte? Az szombat, vagy vasárnap 

legyen? 

 

Bozsik Pál 

Szombat. Úgy még tudnak utána pihenni. 
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Hornyák Zoltán 

Így van, szerintem is. 

 

Szarvas László 

Akkor ez azt jelenti, hogy április 29-én, szombaton lesz a majális. Akkorra 

szervezzük az egyesületek napját is. 

Szavazásra teszem fel, hogy a majális rendezvény 2017. április 29-én, a civil 

nappal együtt kerül megrendezésre. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 2017. évi majális 

rendezvényt április 29-én szombaton, a civil 

nappal együtt rendezi meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. április 29. 

 

Szarvas László 

A fogorvos minden képviselőnek név szerint írt egy kérelmet. Mi kimutatjuk a 

költségeket, elküldjük, hogy nekünk ez mennyibe kerül, és nem áll módunkban 

bért emelni. Ma reggel sem volt pontosan ott. Azt gondolom, hogy ha kiírja, 

hogy 8-tól van rendelés, akkor 8-kor a beteg be tudjon menni kezelésre. 1 millió 

Ft veszteség van az üzemeltetésen, és még ha a beruházást is figyelembe 

vesszük? 

 

Hornyák Zoltán 

Ha neki nem éri meg így csinálni, akkor elmegy. Még mindig itt van, annyira 

rossz üzlet nem lehet! 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel, hogy a fogorvos vállalkozói díját nem áll módjában az 

Önkormányzatnak emelni. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2017. /I.23./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Dr. 

Prohászka Éva fogorvos részére fizetett vállalkozói díj havi 

120.000,- Ft-os összegét nem áll módjában emelni, az alábbi 

indokok alapján: 

 

A fogorvosi ellátás 2016. évi működési költségei: 

• fogászati anyagok 289.595,- Ft 

• bélyegző, festékpatron 34.219,- Ft 

• internet díja 38.800,- Ft 

• számítógép karbantartás 40.823,- Ft 

• telefondíj 32.497,- Ft 

• áramdíj 118.089,- Ft 

• gázdíj 102.488,- Ft 

• víz-, csatornadíj 35.829,- Ft 

• karbantartás 202.562,- Ft 

• veszélyes hulladék ártalmatlanítás díja 16.398,- Ft 

• sterilizáló berendezés vizsgálata 4.240,- Ft 

• felelősségbiztosítás díja 66.717,- Ft 

• takarítás költségei 115.351,- Ft 

• szemétszállítás költségei 48.529,- Ft 

• tűzjelző berendezés költsége 52.384,- Ft 

• fogorvos részére vállalkozói díj 1.440.000,- Ft 

Összesen:  2.638.521,- Ft 

 

A fogászati alapellátásra Visonta Községi Önkormányzat 

2016. évben az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 

1.784.300,- Ft támogatást kapott. 

 

Fenti adatokból egyértelműen látszik, hogy Visonta Községi 

Önkormányzat részére a fogorvosi alapellátás biztosítására 

az OEP-től érkező állami támogatás nem elegendő, a 

működés költségeihez 2016. évben 854.221,- Ft-ot saját 

erőből kellett hogy biztosítson, ezen felül kell továbbá, 

szintén önerőből fedezni az épülethez és a tárgyi 

eszközökhöz kapcsolódó  beruházások, felújítások 

költségeit. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 15. 
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Szarvas László 

A Rákóczi Szövetség is támogatást kér. Itt van egy egész támogatói lista. Ebben 

van felvidéki, erdélyi, vajdasági és horvátországi iskola, összesen 372 

településen. Nem kellene, csak egy jelképes összeg. 50.000 Ft-ra gondoltam. A 

kórházakat is ennyivel szoktuk támogatni, így 5 gyermeket támogat Visonta.  

Szavazásra teszem fel a Rákóczi Szövetség támogatását 50.000 Ft-tal. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Rákóczi Szövetség részére 

50.000,- Ft támogatást nyújt. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 15. 

 

Szarvas László 

Iskolaigazgató asszony kötött egy szerződést egy olyan intézményre, ami a 

miénk. A kérés úgy hangzik, hogy bérlik tőlünk a termet, idejönnek, fizetnek 

érte 5.000-6.000 Ft-ot, amit átadok az Iskolának. Hajlandóságom sincs átadni a 

bevételemet! A másik dolog: nem áll semmilyen aláírási joggal ebbe a 

történetbe. Ez a mi épületünk. 

 

Hegedűs Hajnalka 

A szerződők között ott kellene lenni az Önkormányzatnak. 

 

Szarvas László 

Nekünk kellene kötni a megállapodást, nem csak jóváhagyók vagyunk. Ne 

vesszen el az erre szánt pályázati pénz. Másik kérdés: szabad-e az időpont 

egyáltalán? 

 

Bozsik Pál 

Egyre több időpont kellene. Szinte megtelt a csarnok, már lassan ott tartunk, 

hogy aki jegyet vesz, be sem jut.  

 

Hornyák Zoltán 

Balog Józsi biztos tud róla. Az lehet, hogy központilag van erre egy keret. 

 

Szarvas László 

Ezt a pénzt fel kellene használni, de mit csináljunk vele? 
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Bozsik Pál 

Ha Józsi vagy Ildikó kérvénnyel fordul, akkor tárgyaljunk róla! 

 

Szarvas László 

Nem kell nekünk minden bevételt odaadni! Támogatjuk a Kisherceg 

Alapítványt, oda is tudnak fordulni! Kössük meg a szerződést. Jöjjön ide a 

pályázati pénzből, de ezt a szerződést így nem lehet megkötni. Az 

Önkormányzat és a Gyöngyösi KK között kell megkötni a szerződést. Elvileg ők 

itt nem is szerepelnek, illetve annyiban, hogy a visontai iskola biztosítja az 

edzőket. Varga Ildinek meg Józsinak van meg a kiképzése edzésre. Azt 

javaslom, kössük meg a szerződést.  

 

Hegedűs Hajnalka 

Ha pályázatból van erre a pénz, a szerződésben azt is szerepeltetni kellene.  

 

Bozsik Pál 

Kössük meg a szerződést, az nekünk bevétel. Hogy adnánk át az iskolának? 

 

Hegedűs Hajnalka 

Ugyanúgy, mint az 50.000 Ft-ot. Megkérdeztem a Tankerület jogászát, azt 

mondta egyeztet, még nem kaptam választ. Igazgató asszonyt is kérdeztem, úgy 

gondolja, hogy vásárol az Önkormányzat nevére 50.000 Ft-ig havonta. Az 

működhetne, hogy összeírja, mire van szüksége ilyen összegben, és mi 

megrendeljük.  

 

Bozsik Pál 

WC papír, kéztörlő, folyékony szappan, stb.  

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel, hogy a Gyöngyösi Kézilabda Klub részére, a Visontai 

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanulói számára kézilabda edzés céljából, 

hétfői napokon, 14.35 és 16.05 óra közötti időtartamban a Tornatermet 

alkalmanként 6.000 Ft bérleti díj ellenében bérbe adjuk 2017. február 15-től. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Gyöngyösi Kézilabda Klub 

részére, a Visontai Szent-Györgyi Albert 
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Általános Iskola tanulói számára kézilabda edzés 

céljából, hétfői napokon, 14.35 és 16.05 óra 

közötti időtartamban a Tornatermet 6.000 

Ft/alkalom bérleti díj ellenében 2017. február 15-

től bérbe adja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 28. 

 

Szarvas László 

Megérkezett az első telekvásárlási kérelem: Péter Arthur atya szeretne vásárolni 

egy telket.  

Szavazásra teszem fel a Tündérkert utcában lévő 629 hrsz-ú telek értékesítését 

Péter Arthur atya részére, 4 éves beépítési kötelezettséggel. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a visontai 629 hrsz-ú, 1012 

m2 nagyságú, forgalomképes, üzleti vagyonba 

tartozó ingatlant (építési telek) értékesíti Péter 

Arthur (szül.: Székelyudvarhely, Odorhieu 

Secuiesc, Románia,  1973.05.11. an.: Pál Ana) 

4767 Szamosangyalos, Petőfi utca 9.  szám alatti 

lakos részére bruttó 2.000,- Ft+ÁFA/m2, 

összesen bruttó 2.570.480,- Ft áron. 

 

Visonta Községi Önkormányzat az ingatlanra 4 

éves beépítési kötelezettséget ír elő, ennek 

biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat 

jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. január 31. 
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Hegedűs Hajnalka 

2017. január 1-től megváltozott a kormányzati funkciók rendszere, emiatt 

módosítani kell az SZMSZ-t és az óvoda alapító okiratát. Néhány olyan 

feladatot, ami eddig az Önkormányzatnál szerepelt, át kell tenni az óvodához, 

mert azt már csak intézményi keretek között láthatjuk el, néhány kormányzati 

funkciónak módosításra került a neve, illetve a családi napköziket családi 

bölcsödévé kell átírni.  

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet módosítását tartalmazó rendelettervezet 

elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 2/2017. (I.30.) 

Önkormányzati rendelete 

 

a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.20.) 

Önkormányzati rendelete módosításáról 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha Alapító Okiratát 

Módosító Okirat, valamint egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Szivárvány Óvoda 

és Konyha Alapító Okiratának módosítását az 

alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép:   
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1.2.2. telephelyei: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Kis Delfin Családi 

Bölcsőde 

3271 Visonta, Petőfi u. 1. 

2 
Kis Pingvin Családi 

Bölcsőde 

3271 Visonta, Petőfi u. 1. 

3 

Visontai Szent-Györgyi 

Albert Általános Iskola 

tálalókonyhája 

3271 Visonta, Petőfi u. 3. 

 

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

 

Iskolai előkészítő oktatás: 

 

Az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai kormányzati funkción a nemzeti 

köznevelési törvény 4. § 25. pontja alapján a 

beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelését 

látja el.  A óvoda a beszédfogyatékos gyermekek 

óvodai nevelését az óvodai csoportokban a többi 

gyermekkel együtt nevelve valósítja meg. A 

sajátos nevelési igényből eredő hátrány 

csökkentése érdekében az óvoda biztosítja, hogy 

a beszédfogyatékosság típusának megfelelő 

szakember (logopédus, gyógypedagógus) az 

óvodában segítse a gyermek fejlesztését és az 

óvodapedagógusok munkáját. 

 

Gyermekek bölcsődei ellátása: 

 

A Kis Delfin Családi Bölcsőde 5 engedélyezett 

férőhellyel rendelkezik. A családi bölcsőde fő 

feladata a 20 hetestől 3 éves korú gyermekek 

napközbeni ellátása, gondozása az életkori és 

egyéni fejlődési ütemének szem előtt tartásával. 

A Kis Pingvin Családi Bölcsőde 5 engedélyezett 

férőhellyel rendelkezik. A családi bölcsőde fő 

feladata a 20 hetestől 3 éves korú gyermekek 
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napközbeni ellátása, gondozása az életkori és 

egyéni fejlődési ütemének szem előtt tartásával. 

A családi bölcsődében a gondozási és nevelési 

munka szakmai program alapján folyik. A 

szakmai programot a fenntartó hagyja jóvá. A 

gondozás és nevelés célja a gyermekek 

egészséges életmódra nevelése, az érzelmi és 

szociális fejlődésük, valamint a megismerési 

folyamatok segítése. 

 

Étkeztetés: 

 

Az óvoda a 3271 Visonta, Petőfi u. 1. szám alatti 

telephelyén ellátja a családi bölcsődékben 

gondozott gyermekek és foglalkoztatott 

közalkalmazottak étkeztetését. 

 

Az óvoda a 3271 Visonta, Táncsics M. u. 2. 

szám alatti székhelyén ellátja az óvodás 

gyermekek és az óvodában foglalkoztatott 

közalkalmazottak étkeztetését.   

 

Az óvoda a 3271 Visonta, Petőfi u. 3. szám alatti 

telephelyén ellátja az általános iskolai tanulók 

étkeztetését.  

 

Az óvoda a 3271 Visonta, Táncsics M. u. 2. 

szám alatti székhelyéről történő elszállítással 

biztosítja a Visonta Községi Önkormányzat által 

ellátott szociális étkeztetést és vendég 

étkeztetést. 

 

3. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

 

4.4. A költségvetési szerv 

alaptevékenységének kormányzati 

funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
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2 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai 

feladatai 

3 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai  

4 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési 

feladatai 

5 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben 

6 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben 

7 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

8 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, 

fogyatékosok nappali intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

10 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

 

4. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, 

működési területe: 

 

Az óvodai nevelés tekintetében: Visonta község 

közigazgatási területe 

 

A gyermekek bölcsődei ellátása (családi 

bölcsődék) tekintetében: Magyarország 

közigazgatási területe 

 

5. Az alapító okirat 4.6. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási 

tevékenységének felső határa: 

 

A költségvetési szerv által folytatott vállalkozási 

tevékenység felső határa a módosított kiadási 

előirányzatok összegének 15 százalékáig 

terjedhet.   
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6. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép:   

 

6.2. A feladatellátási helyenként 

felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

 

 
feladatellátási hely 

megnevezése 

tagozat 

megjelölése 

maximális 

gyermek-, 

tanulólétszám 

1 
3271 Visonta, 

Táncsics M. u. 2. 

 50 fő 

2 
Kis Delfin Családi 

Bölcsőde 

 5 fő 

3 
Kis Pingvin Családi 

Bölcsőde 

 5 fő 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

A Képviselőtestület a Visontai Szivárvány 

Óvoda és Konyha módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja. 
 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. január 31. 

 

Hegedűs Hajnalka 

Polgármester úrnak az Mötv. megváltozott rendelkezéseinek megfelelően 2017. 

január 1-től meg kell állapítani az emelt illetményét, és a költségtérítését. Az 

illetmény: 422.100 Ft, a költségtérítés 59.835 Ft. 

 

Szarvas László 

Én személyesen érintett vagyok a döntéshozatalban. Megkérdezem, kizár-e a 

Képviselőtestület a döntéshozatalból. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, 6 nem 

szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

28/2017. /I.23./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Szarvas László polgármestert 

nem zárja ki a polgármester illetményének, 

költségtérítésének megállapítására vonatkozó 

döntéshozatalából. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a jegyzőnő által ismertetett illetmény és költségtérítés 

összegszerű megállapítását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, 6 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

29/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Szarvas László polgármester 

illetményét és költségtérítését 2017. január 01-

től az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Alapilletmény: havi bruttó 398.868,- Ft  

Idegennyelv-tudási pótlék: havi bruttó 23.190,-Ft 

Illetmény összesen kerekítve: 

havi bruttó 422.100,- Ft 

 

A költségtérítés összege: havi  59.835,- Ft. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését 

összegszerűen kell megállapítani. Mivel Bozsik Pál János személyesen érintett 

az ügyben, szavazásra teszem fel a tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítására vonatkozó döntéshozatalból való kizárását. 
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A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, 6 nem 

szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

30/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Bozsik Pál János 

alpolgármestert nem zárja ki a tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapítására vonatkozó 

döntéshozatalából. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szarvas László 

Bozsik Pál János alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től havi bruttó 

90.000,- Ft, költségtérítését havi 13.500,- Ft összegben javaslom elfogadni. 

Szavazásra teszem fel a javaslatot. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, 6 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

31/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Bozsik Pál János 

alpolgármester részére 2017. január 1-től havi 

bruttó 90.000,- Ft tiszteletdíjat és havi 13.500,- 

Ft költségtérítést állapít meg.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Bozsik Pál János 

A megállapított költségtérítésről lemondok, az erről szóló írásbeli nyilatkozatot 

ezennel átadom. 

 

Szarvas László 

A tésztagyárba nem vágunk bele, nem látjuk a költségeit, hogy hol lenne a vége. 

Mondják, hogy egy olyan gép újonnan 30 millió Ft, de amit mi láttunk, sosem 

lesz annyi. Kiábrándító volt a gépek állapota. Ha 7 millió Ft-ból össze lehetett 
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volna rakni, akkor azt mondom, hogy OK. De még infrastruktúra, ideszállítás, 

stb. ezek mind olyan költségek, hogy sok. És ha nem jön össze a tésztagyár? Mit 

csinálnánk egy csempézett épülettel, visszaadnánk raktárnak? Nem, azt 

gondolom ez a jó döntés.  

 

Hornyák Zoltán 

Annyi a háttér dolog. És mindig kérdés, hogy kit teszünk bele?  

Szarvas László 

A kisebbik dolog a dolgozó, amin áll vagy bukik, az a vezető. Tud-e piacot 

szerezni vagy nem? Mondhatom, hogy az ajánlattal nem élünk? 

Szavazásra teszem fel, hogy az Önkormányzat nem vásárolja meg a Babják Kft-

től a felajánlott használt tésztagyári felszereléseket. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete nem vásárolja meg a Babják 

Kft-től a felajánlott használt tésztagyári 

felszereléseket. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

 

Szarvas László 

A tavalyi évi szabadságomat, az önkormányzati feladatok ellátásának érdekében, 

nem tudtam a szabadságolási terv alapján igénybe venni. 

Én személyesen érintett vagyok a döntéshozatalban. Megkérdezem, kizár-e a 

Képviselőtestület a döntéshozatalból. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, 6 nem 

szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

33/2017. /I.23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Szarvas László polgármestert 

nem zárja ki a 2016. és 2017. évi szabadságával 

kapcsolatos döntéshozatalából. 



36 
 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szarvas László 

Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy a 2016. évi szabadságot a következők 

szerint vettem ki: 01.21-01.22., 03.03-03.05., 03.18., 03.24., 03.30., 04.04-

04.05., 05.13., 05.25., 06.28-06.29., 07.14., 07.18-07.19., 07.21., 07.25-07.29., 

08.01-08.05., 08.09., 09.02., 09.20., 10.03., 10.06-10.07., 12.19., 12.21., 12.23., 

12.27-12.30. Szavazásra teszem fel a 2016. évi szabadságom kivételének a 

tudomásul vételét és jóváhagyását. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2017. /I. 23./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete tudomásul veszi és 

jóváhagyja, hogy Szarvas László polgármester a 

2016. évi szabadságát az alábbiak szerint vette 

igénybe: 

01.21-01.22., 03.03-03.05., 03.18., 03.24., 

03.30., 04.04-04.05., 05.13., 05.25., 06.28-

06.29., 07.14., 07.18-07.19., 07.21., 07.25-

07.29., 08.01-08.05., 08.09., 09.02., 09.20., 

10.03., 10.06-10.07., 12.19., 12.21., 12.23., 

12.27-12.30. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének  

jóváhagyását a következők szerint: 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2017. /I. 23./ Ök. Határozat 

 



37 
 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a polgármester 2017. évi 

szabadságának ütemezését az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

 

2017. március 6-10. 5 nap 

2017. május12-19. 6 nap 

2017. július 10-21. 10 nap 

2017. augusztus 1-8. 6 nap 

2017. november 20-24. 5 nap 

2017. december 19-22. 4 nap 

2017. december 27-29. 3 nap 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

 

 

Más tárgy nem lévén, ülés 17.49-kor berekesztve. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

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

            jegyző                             j.k.v.hitelesítő                polgármester 


