
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2017. 

március 20-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 

 Jakabovits Beáta Művelődési Ház kulturális szervező 

 Váradi Zsoltné Községi és Iskolai könyvtár könyvtáros  

 Dr. Herczeg Béla Visontai Asztalitenisz Sportegyesület elnök 

 Hajdú Mihály falugazdász 

 Szabóné Debrei Krisztina Visontáért Nonprofit Kft. ügyvezető 

 

Lakosság részéről megjelent 1 fő. 

 

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 Krizsó Mihály 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. Beszámoló a könyvtár – művelődési ház munkájáról 

Előadó: Váradi Zsoltné könyvtáros 

  Jakabovits Beáta  művelődés-szervező 

    

2. Tájékoztató a Visontai Asztalitenisz Sportegyesület működéséről 

Előadó: Dr. Herczeg Béla elnök 
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3. Falugazdász tájékoztatója a tevékenységéről 

Előadó: Hajdú Mihály falugazdász 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések 

 

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: 

 

63/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 

44/2017., 47-49/2017., 51-53/2017., 55-

57/2017., 60-62/2017. Ök. Határozatok 

végrehajtása megtörtént. 

 

Temetési költségekre tekintettel települési 

támogatásban 1 fő részesült. 

Bárányhimlő elleni védőoltásra való jogosultság 

2 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: 

 

64/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 
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Képviselőtestülete megállapítja, hogy rendkívüli 

települési támogatás 2 fő részére került 

megállapításra. 

 

1 fő esetében a gyermekvédelmi célból nyújtott 

települési támogatás folyósítása megszüntetésre 

került. 

 

A Képviselőtestület a Szociális Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

jelentését elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

N A P I R E N D 

 

1. Beszámoló a könyvtár – művelődési ház munkájáról 

Előadó: Váradi Zsoltné könyvtáros 

  Jakabovits Beáta  művelődés-szervező 

 

Szarvas László 

Köszöntöm Váradi Zsoltnét, és Jakabovits Beátát körünkben. Az anyag írásban 

kiküldésre került. Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Váradi Zsoltné 

Nincs. 

 

Jakabovits Beáta 

Nincs. 

 

Szarvas László 

A beszámoló a könyvtár működéséről szól 2016. évben. Ebben az évben viszont 

kettévált az iskolai könyvtár, és a lakossági. Zavaros volt kicsit, ez eddig 

egyszerre volt. Van-e fejlemény, vagy megszokásból működik? 

 

Váradi Zsoltné 

Iskolaidőben szoktak átjönni, egyébként nincs semmi változás. 

 

Szarvas László 

Akkor működik ugyanúgy. 

 



4 
 

Bozsik Pál 

Gratulálni szeretnék az elért eredményekhez, lehet látni, hogy több a regisztráló, 

többen kölcsönöznek, csak így tovább. 

 

Váradi Zsoltné 

Köszönjük szépen. 

 

Szarvas László 

Van-e még kérdés, észrevétel? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Községi és Iskolai könyvtár 2016. évi tevékenységéről 

készült beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

65/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Községi és Iskolai Könyvtár 

2016. évi tevékenységről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

A Művelődési Ház beszámolója írásban szintén kiküldésre került. Szóbeli 

kiegészítés nincs. Van-e kérdés? Nincs. Ezek a napirendi pontok azok, 

amelyeket a lakosság érzékel. Arról szól, hogy milyen programokat szervezünk, 

szerveztünk. Színvonalasak voltak a 2016. évi programok. Változások is voltak, 

és lesznek 2017-ben is. Biztatom a lakosságot, hogy minél több programra 

jöjjenek el. A környező településről is sokan jönnek, lassan többen lesznek, mint 

a visontaiak. A beszámolóban a rendezvények vannak bőséggel felsorolva.  

Szavazásra teszem fel a Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről készült 

beszámoló elfogadását. 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Művelődési Ház 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

2. Tájékoztató a Visontai Asztalitenisz Sportegyesület működéséről 

Előadó: Dr. Herczeg Béla elnök 

 

Szarvas László 

Az Asztalitenisz Sport Egyesület részéről köszöntöm Dr. Herczeg Béla elnök 

urat. Van-e szóbeli kiegészítés a beszámolóval kapcsolatban? 

 

Dr. Herczeg Béla 

Megerősíteném, hogy továbbra is várjuk az érdeklődőket, hiszen nemcsak az a 

cél, hogy a versenysportot erősítjük, hanem minél többen ismerkedjenek, 

találkozzanak ezzel a sporttal. Örülök, hogy az Iskolával is egyre szorosabb a 

kapcsolat, nagy örömet okoz a gyerekeknek is. Utánpótlásra is szükségünk van. 

Küzdünk keményen az idén is, meglátjuk, bent maradunk-e, szerencsén is múlik, 

van sok hasonló kaliberű csapat. 

 

Szarvas László 

Gratulálunk az elért eredményekhez. Ping-pongozhat majd mindenki május 1-

jén, amikor is az egyesületek kerülnek előtérbe. Remélem, minél többen 

eljönnek, és kipróbálják. Múlt évben megcsináltuk a világítást, LED-esre 

cseréltük, jó lett-e? 

 

Dr. Herczeg Béla 

Kiváló a világítás, de nappal nem érvényesül, ezért kértük a napfényes oldalra a 

sötétítést. Ha mód lesz rá, jó lenne a sötétítést megoldani. 

 

Szarvas László 

Tervezzük pályázat keretein belül a benapozási problémát megoldani. Van-e 

kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Visontai Asztalitenisz Sportegyesület 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

67/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Asztalitenisz 
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Sportegyesület 2016. évi tevékenységről szóló 

beszámolót elfogadja. 

  

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

3. Falugazdász tájékoztatója a tevékenységéről 

Előadó: Hajdú Mihály falugazdász 

 

Szarvas László 

Köszöntöm Hajdú Mihály falugazdászt. Az írásbeli tájékoztató anyag kiküldésre 

került. Részletes beszámolót kaptunk. Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Hajdú Mihály 

Nincs. 

 

Szarvas László 

Kérdés?  

 

Bozsik Pál 

Eléggé tömör anyag. Van egy érdekes dolog: az őstermelői igazolványt, aki 

kiváltja, az 4 évig érvényes, de évente érvényesíteni kell? 

 

Hajdú Mihály 

Aki ezt az igazolványt kitalálta, feltételezte, hogy jogi végzettséggel 

rendelkeznek az őstermelők. Különbséget kell tenni hatályosság és érvényesség 

közt. Az igazolványban az szerepel, hogy 5 évig hatályos. De! Csak akkor 

érvényes, ha van értékesítési betétlap, amit minden évben ki kell váltani, hogy 

érvényes legyen. A hatályosság megmarad. Sajnos ugyanúgy hitelesíteni kell 

minden évben, hogy érvényes legyen. Ez a különbség. Egyben megköszönöm a 

segítséget, amit az Önkormányzattól és a Hivataltól kapok a munkám során, 

nem kihagyva a Hegyközséget sem, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy rendben 

legyen minden a községben. 

 

Szarvas László 

Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a falugazdászi tevékenységről szóló tájékoztató 

elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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68/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontán 2016. évben 

végzett falugazdászi tevékenységről szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

  

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések 

 

Szarvas László 

Megkeresett minket egy ajánlattal a Település- és Vidékfejlesztési Ügynökség. 

A honlap frissítése nem halad. Egy ajánlattal álltak elő. Egyéves együttműködési 

szerződést köthetünk velük. 20.000 Ft + ÁFA/hó. Az együttműködési díjban 

benne van a weblap dizájn kialakítása, megtervezése, elkésztése, a honlap 

strukturális kialakítása, felépítése, tartalomfeltöltés, rendszeres tartalomkezelés, 

új hírek, események közzététele, valamint a honlap háttérrendszerét, a weblapot 

működtető szoftvereke, widgetek frissítése, naprakészen tartása. Javaslom, 

induljunk el ezen az úton, végre felpezsdülhet a honlap. Kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Település- és Vidékfejlesztési Ügynökség weblap 

kialakításra, szerkesztésre adott árajánlatának elfogadását. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Település- és 

Vidékfejlesztési Ügynökség weblap kialakításra, 

szerkesztésre adott 20.000 Ft + ÁFA/hó 

árajánlatát elfogadja és megbízza a honlap 

kialakítási munkáinak elvégzésével, valamint a 

honlap 1 éves időtartamban történő 

működtetésével. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. április 30. 

 

Szarvas László 

Az ÉMRHK Nonprofit Kft. előterjesztését is kiküldtük a hulladékgazdálkodási 

önkormányzati társulás alapítására vonatkozóan. Egy ilyen alakul gyöngyösi 

székhellyel. Egy társulás fogja intézni a térség hulladékszállítási feladatainak a 

koordinálását, melynek minden önkormányzat a tagja lesz. Lesznek nógrádiak 

is, és a hatvani térségből is ide fog csatlakozni pár község. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel, hogy a Képviselőtestület csatlakozik a Gyöngyös Város 

Önkormányzata gesztorságával megalakuló - az önkormányzat kötelező 

hulladékgazdálkodási feladatainak önkormányzati társulás formájában történő 

ellátását a jövőben végző - Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társuláshoz és a Társulási Megállapodást jóváhagyja.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

70/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megtárgyalta a 

hulladékgazdálkodási társulás megalakítására 

irányuló javaslatot, és az alábbi döntést hozta:  

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 

önkormányzat kötelező hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatait – Gyöngyös Város 

Önkormányzata gesztorsága mellett - 

önkormányzati társulás formájában lássa el. A 

Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodását ezen határozat mellékletében 

foglaltak szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 

társulási megállapodás aláírására, valamint arra, 

hogy a társulás munkájában vegyen részt.  

 

A Képviselő-testület a társulás megalakításához 

és 2017. évi működéséhez 15 Ft/lakos vagyoni 

hozzájárulást biztosít. Felkéri a Polgármestert, 

hogy gondoskodjon a hozzájárulás összegének, 
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azaz 18.225,- Ft-nak az átutalásáról a Társulás 

részére, a társulás törzskönyvi nyilvántartásba 

vételét követő 15 napon belül, az Önkormányzat 

2017. évi költségvetése általános tartalék 

előirányzata terhére.   

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, 

hogy a társulás megalakításáról, bejegyzéséről 

tájékoztassa a Képviselő-testületet, és a Társulási 

Tanács által megbízott hulladékgazdálkodási 

közszolgáltató tevékenysége megkezdésének 

függvényében terjessze elő javaslatát a hatályos 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

megszüntetésére, a feladatellátás további 

módjára vonatkozóan.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. évben folyamatos 

 

Szarvas László 

Megjelent a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című, 

EFOP 1-5.2-16 pályázati kiírás. Minimum 5 település, 250 millió Ft-ra 

pályázhat, és 100 % a támogatási intenzitás. Megkerestük a Közös Hivatalban 

lévő másik 3 települést, valamint Hort községet, így lenne a konzorcium. Lobbi 

értéke jobb, veszíteni való nincs, kb. 50 millió Ft elkölthető pénz jut 

településenként. Sok mindent bele tudunk tenni. Óvodai angol nyelvoktatás, 

lovas oktatás (iskola), községi rendezvények programjai, egészséges életmódhoz 

kapcsolódó programok, edzések, mint az idősek tornája, jóga, zumba, aerobic, 

védőnőnek eszközbeszerzés, nyári táborok, egészségnap megrendezése 

(szűrővizsgálatok, előadások), kirándulások (Nyugdíjas Klub), és 

színházlátogatás két éven keresztül. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve ez 

nekünk nem költség, ez kb. 43 millió Ft részünkről.  

Szavazásra teszem fel a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” 

című, EFOP 1-5.2-16 pályázati kiírásra pályázat benyújtását és a Konzorciumi 

Megállapodás jóváhagyását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

71/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az EFOP-1.5.2-16 azonosító 
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számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben” című felhívásra támogatási 

kérelmet nyújt be. 

A pályázat benyújtására konzorciumi formában 

kerül sor.  

A konzorcium tagjai: 

- Atkár Községi Önkormányzat,  

Képviseli: Kocsis Attila polgármester 

- Detk Községi Önkormányzat 

Képviseli: Pelle Sándor polgármester 

- Hort Nagyközségi Önkormányzat 

Képviseli: Kerek Oszkár polgármester 

- Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 

Képviseli: Dr. Bene-Sinkó Beáta 

polgármester 

- Visonta Községi Önkormányzat 

Képviseli: Szarvas László polgármester 

 

Pályázati célok: Óvodai angol nyelvoktatás, 

lovas oktatás (iskola), községi rendezvények 

programjai, egészséges életmódhoz kapcsolódó 

programok, edzések, mint az idősek tornája, 

jóga, zumba, aerobic, védőnőnek 

eszközbeszerzés, nyári táborok, egészségnap 

megrendezése (szűrővizsgálatok, előadások), 

kirándulások (Nyugdíjas Klub), és 

színházlátogatás két éven keresztül. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a Konzorciumi megállapodás 

aláírására, valamint a pályázat benyújtásához 

szükséges okiratok aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. május 08., illetve folyamatos 

 

Szarvas László 

Technikai jellegű előterjesztés a Kft. módosított üzleti terve, mely írásban 

kiküldésre került. Van-e kérdés? Nincs.  

Szavazásra teszem fel a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. módosított üzleti 

tervének elfogadását. 
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A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

72/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. módosított 2017. évi üzleti 

tervét elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. április 15. 

 

Szarvas László 

Másik pályázati lehetőség az Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítését teszi lehetővé. A pályázatot az Enerea Kft. készíti. A programba 

az Óvoda is beleférne, de valószínűleg a Tornacsarnok elviszi az összes 

költséget. Csomó előírás van, tanúsítási szabványoknak meg kell, hogy feleljen. 

Nagyobb költségekre rúg a történet, mint egy falszigetelés. A Csarnokkal 

célozzuk meg, ha marad költség, akkor az Óvoda, aztán esetleg a Művelődési 

Ház lenne, ha belefér. Azt javaslom, induljunk. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel pályázat benyújtását a TOP-3.2.1-16 azonosító számú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra a 

támogatás keret függvényében a Tornacsarnok, a Visontai Szivárvány Óvoda és 

Konyha, valamint a Művelődési Ház energetikai korszerűsítésére, valamint az 

Enerea Kft. megbízását a pályázat megírására. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

73/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-16 azonosító 

számú „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” című felhívásra támogatási 

kérelmet nyújt be a támogatás keret 

függvényében a Tornacsarnok, a Visontai 

Szivárvány Óvoda és Konyha, valamint a 

Művelődési Ház energetikai korszerűsítésére. 

 

A Képviselőtestület a pályázat előkészítésével 

kapcsolatos feladatok ellátásával, valamint a 
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pályázat benyújtásával megbízza az ENEREA 

Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 

Nonprofit Kft-t (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 

31/B. „A” ép. III/345.) és az erre vonatkozó 

Megbízási szerződést jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges okiratok aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. június 30. 

 

Szarvas László 

Támogatás kérések jönnek. Kigyűjtettem kinek, mikor adtunk. Az OMSZ most 

is égési kötszerre kér támogatást. 2013-ban, 2014-ben és 2016-ban kétszer is, 

50.000 – 50.000 Ft-tal támogattuk. Egyre sűrűbben kérnek, azt javaslom, hogy 

támogassuk, de 25.000 Ft-tal, mivel pár hónappal ezelőtt adtunk pontosan 

ugyanerre a célra 50.000 Ft-ot. 

Szavazásra teszem fel az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 25.000 Ft-tal 

történő támogatását a Gyöngyösi Mentőállomásra égési kötszercsomag vásárlása 

céljából. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

74/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány részére, a Gyöngyösi 

Mentőállomásra égési kötszercsomag vásárlására 

25.000,- Ft támogatást állapít meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. április 30. 

 

Szarvas László 

Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány 2013-ban, 2014-ben kétszer, és 

2016-ban is kapott 10.000 Ft-ot. Most is ezt az összeget javaslom.  
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Szavazásra teszem fel az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület 

részére, az Egri Markhot Ferenc Kórház gyermekosztályára hordozható 

pulzoximéter, valamint Holter monitor beszerzésére 10.000,- Ft összegű 

támogatás megállapítását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

75/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az Országos Egyesület A 

Mosolyért Közhasznú Egyesület részére, az Egri 

Markhot Ferenc Kórház gyermekosztályára 

hordozható pulzoximéter, valamint Holter 

monitor beszerzésére, 10.000,- Ft összegű 

támogatást állapít meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. április 30. 

 

Szarvas László 

A következő támogatás kérés a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 

Gyógyításáért „Közhasznú Szervezet”. Kérelmében kimutatta, mennyit forgatott 

vissza. 2014-ben adtunk utoljára. Ide is javaslom a 10.000,- Ft összegű 

támogatást. 

Szavazásra teszem fel a Peter Cerny Alapítvány részére 10.000,- Ft összegű 

támogatás megállapítását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a „Peter Cerny Alapítvány a 

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” Közhasznú 

Szervezetet 10.000 Ft támogatásban részesíti. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. április 30. 

 

Szarvas László 

Másik pályázati lehetőség: Bethlen Gábor Alap, Testvér-települési programok 

támogatása. Most mi támogatói vagyunk az Alapnak, mint Rákóczi Szövetség. 

Javaslom, hogy a tavalyi programot adjuk be egy az egybe, testvértelepülési 

kapcsolatok erősítésére, visszafogadás, és egyéb programok is vannak a 

pályázati anyagban.  

Szavazásra teszem fel, hogy pályázatot nyújtunk be a „Testvér-települési 

programok és együttműködések” című pályázati kiírásra. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

77/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a 

„Testvér-települési programok és 

együttműködések” című pályázati kiírásra 

Kézdikővárral (Erdély, Románia), mint 

testvértelepüléssel megtartandó közös programok 

lebonyolítása céljából. 

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő 

támogatás. 

A támogatás mértéke: az összes elszámolható 

költség 100 %-a. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. március 31. 
 

Szarvas László 

Érkezett egy kérelem a Mátra Veteránjármű Egyesülettől. A múlt alkalommal 

megbeszéltük, hogy jöhetnek börzézni, most a börzék időpontját jelzik.  
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Bozsik Pál 

Szép számmal jöttek el az elsőre is. Már előző nap is itt voltak, itt aludtak 

péntek este. Nagyon jól sikerült, csak nagyon elkezdett esni. 

 

Szarvas László 

Havonta egy alkalommal lenne, 400 eladó volt. Lehet építeni egy kis 

„disznópiacot” is a végén. Javaslom az időpontokat elfogadásra. 

Szavazásra teszem fel a Mátra Veteránjármű Egyesület részére a Lőtér előtti és 

melletti terület térítésmentes használatának biztosítását veterán börze megtartása 

céljából, az előterjesztés szerinti időpontokban. A börze végeztével az Egyesület 

köteles a területet tiszta, rendezet állapotba hozni. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Mátra 

Veteránjármű Egyesület a Lőtér előtti és melletti 

területet térítésmentesen használja veterán börze 

megtartása céljából, 2017. március 18., 2017. 

április 15., 2017. május 13., 2017. július 15., 

2017. szeptember 16., és 2017. október 7. 

napján. 

 

A börze végeztével az Egyesület köteles a 

területet tiszta, rendezet állapotba hozni. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. április 12. 

 

Szarvas László 

Tájékoztatásul elmondom, hogy volt egy lakossági fórum, hogy tájékoztassuk a 

lakosságot az iskola működtetőjének változásáról. Mi vagyunk kéznél általában, 

azt szokták meg az emberek, hogy ide kell jönni. Voltak többen is, sikeres volt, 

azt gondolom. Itt volt Tankerület vezető asszony is, aki elmondta, hogy az 

Önkormányzatnak semmit nem kell ott most már elvégeztetni, megcsináltatni, 

de nagy szeretettel fogadnak bármit, amit megcsináltatunk. Azt gondolom, hogy 

a fórum elérte a célját, tudatosult, hogy az Önkormányzat már működtetőként 

sem szerepel az Általános Iskolában. Szokni kell majd éveken keresztül az 

együttműködést. 
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Hornyák Zoltán 

De ez nem azt jelenti, hogy nem fogjuk támogatni az Iskolát! Az Iskola igényét 

fenn kell tartani. Könnyebb volt ide eljönni, hogy adjatok pénzt, most már sora 

lesz. 

 

Szarvas László 

Sora volt itt is, de a költségvetésbe megszavaztuk. A tankerület is új, minden új, 

meg kell szokni az együttműködést, nem lesz egyszerű.  

 

Szarvas László 

Megkeresett Markaz Önkormányzata, hogy eladnák a crosspálya területét. Írjunk 

egy levelet nekik,, hogy mennyiért adnák el, mert árat most még nem nmondtak. 

Palák vannak a TSZ udvarban. A Lőtéri épület tetején volt. Lenne rá vevő, 

mondjunk rá árat. 

 

Hornyák Zoltán 

Ha a töröttet is viszi, 100,- Ft, ha csak az egészeket viszi, akkor mondjuk 500,- 

Ft. 

 

Szarvas László 

Az nem lenne jó, ha össze kellene szedni a határból. Csak a veszélyes 

hulladékba tudnánk leadni, nagyon drágán. 

 

Oravecz József 

Barátságosabb lenne a 200,- Ft. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a lőtéri épület bontásából származó hullámpala 

értékesítését 200,- Ft/db áron, amennyiben a vevő minden palát megvásárol. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete értékesíti a bontásból 

származó hullámpalát 200,- Ft/db áron, 

amennyiben a vevő minden palát megvásárol. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. április 15. 
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Szarvas László 

A szülői fórumon a lovasoktatásról is volt szó. Konkrétan: nem lesz, ha a 

pedagógusoknak nem lesz kifizetve a bére. Gondolja át a Testület, mert akkor 

nem lesz oktatás. Ugye 50 %-kal támogattuk. Ha jövőre megnyernénk a 

pályázatot, nem lesz ennek költsége. 

 

Oravecz József 

Miért nem vállalja a szülő? 

 

Bozsik Pál 

Fanniék nem vállalják a felügyeletet? 

 

Szarvas László 

Nem, ő arra figyel, akit oktat.  

  

Hornyák Zoltán 

Mennyi összeg ez? 

 

Hegedűs Hajnalka 

324.000,- Ft volt a megbízási díj, 79.000,- Ft a járulék 2016-ban. 1.800,- Ft/óra. 

1 tanár megy, 2,5 óra időtartam, heti 3 alkalommal. Ez egész éves adat volt 

2016-ban.  

 

Szarvas László 

Most csak a 2016/17 tanév végéig.  

Szavazásra teszem fel az 55/2017. (II.20.) Ök. határozat akkénti módosítását, 

hogy az általános iskola tanulói részére lovas oktatás tartására a 2016/2017. 

tanév tavaszi félévére a tanári felügyelet díját az Önkormányzat 1.800,- Ft/óra 

összegű megbízási díjjal biztosítja. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, 6 igen és 1 

nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

80/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az 55/2017. (II.20.) Ök. 

határozatot akként módosítja, hogy a Visontai 

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanulói 

részére lovas oktatás tartására a 2016/2017. tanév 

tavaszi félévére a tanári felügyelet díját az 
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Önkormányzat 1.800,- Ft/óra összegű megbízási 

díjjal biztosítja. 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

Oravecz József 

A szülők is megbeszélhetnék egymás között, hogy ki vigyáz rájuk. 

 

Szarvas László 

Azt nem lehet! Hogy vállalsz felelősséget más gyerekéért? Nem egyszerű ez a 

történet. A KIK nem fizeti ki a pedagógus bérét, mert erre nem tud 

finanszírozást szerezni, kerek perec megmondták. Máshol keményen fizetik a 

szülők a pénzt. Így kezdtük, hogy ingyen volt, most már minden fáj.  

Fogadóórára is többen bejöttek. A falugyűlésen páran a költségvetési hiányunkat 

próbáltak megoldani. Kérdés volt, hogy miért adjuk 7.000 Ft-ért a szolgálati 

lakásokat, miért nem 60.000 Ft a bérleti díj? Elmondtam erre az 

észrevételeinket: saját gyermekeinket tanítják, saját intézményeinkben végeznek 

munkát. Visontán nem lehet ennyiért kiadni a lakást. Nyilvánvalóan ez is egy 

támogatás, hogy legyen munkavállalónk. Másik ilyen költségvetési hézag: az 

ingyen használatos szolárium. Mert ebből lenne nagy haszon! További 

észrevétel volt az égetés: tiltsuk meg az égetést! Gyöngyös és környékéről 

lekértük az adatokat a Tűzoltóságtól. Összegyűjtötték, hogy ki, hogyan 

szabályozta az égetést a környéken. 50 helyen van megengedő hatályú 

intézkedés. A mi rendeletünk rendben van. Ami tetszik másokéban esetleg, hogy 

reggel 8-tól este 8-ig ad engedélyt. Nálunk hétfőn meg kedden lehet. 

 

Bozsik Pál 

Van, aki hajnalban alágyújt, és az egész falu tele lesz. 

 

Szarvas László 

Az a baj, hogy nemcsak a mezőgazdasági hulladékot égeti, hanem még a 

traktorgumit is, stb. A szomszédom a lignit tüzeléssel a kéményen olyan büdös, 

hogy nem tudunk kint maradni, odavágja az összes füstöt a kéményből.  

 

Hornyák Zoltán 

Hajnalban ne lehessen.  

 

Szarvas László 

Azt mondanám, hogy este 8 után ne égessen senki.  
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Oravecz József 

Én se nyúlnék bele, csak annyiban, hogy a hétfői ünnepnapon ne lehessen. 

Amúgy pedig reggel 8-tól este 8-ig adjunk engedélyt. 

 

Hornyák Zoltán 

Mondjuk azt, hogy este 8 után ne! 

 

Szarvas László 

Este 8 után hétfőn és kedden lehet, kivéve ünnepnapokat. 

Szavazásra teszem fel a települési hulladékkezelési közszolgáltatások és a 

köztisztasági feladatok ellátásáról szóló rendelet módosításának elfogadását.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 5/2017. (III.27.) 

Önkormányzati rendelete 

 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatások 

és a köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 

11/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Szarvas László 

Szeretnénk a műfüves pályára világítást, odaállítanánk 3 oszlopot, teszünk rá 

közvilágítást kb. 80.000,- Ft. Ez magánterület, nem kell rá ÉMÁSZ engedély, 

csak hozzájárulás a rákötéshez. Ezeket betennénk, ezen el lehet húzni az optikai 

szálat, fel lehet rá szerelni kamerát. Csináljuk már meg 3-4 oszloppal a 

közvilágítást. Nem horror összeg, 400.000,- Ft körül lehet. Egy-két kamerát kell 

tenni, 160.000,- Ft/db. A Lövészklubba is akarok betenni 3-4 kamerát, ott is 

lerúgták a lámpát. Nem merem a fegyvereket sem levinni. Itt biztos jó helyen 

van. Ott félő lenne. 

Szavazásra teszem fel a Sportpályára közvilágítás kiépítését, melyre 400.000 Ft 

keretösszeget javaslok jóváhagyni. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

81/2017. /III.20./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Sportpályára jóváhagyja a 

közvilágítás kiépítését, melyre 400.000 Ft 

keretösszeget hagy jóvá. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. augusztus 31. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Sportpályára két db kamera beszerzését maximum 

160.000 Ft/db áron. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

82/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Sportpályára két db kamera 

felszerelését, maximum 160.000 Ft/db áron 

jóváhagyja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. augusztus 31. 

 

Bozsik Pál 

Igen, mostanában probléma a halmajugrai kisebbség a műfüves pálya, és 

focipálya kapcsán. Szétverték már az oszlopokat is. Ez majd megoldja. Másik 

probléma az elektronikai hulladék. Vívunk vele állandóan.  

 

Szarvas László 

Mihókra is rászóltunk a múltkor.  

 

Oravecz József 

Úgy hozzák oda, hogy ki van berhelve. 

 

Bozsik Pál 

Mindenki jelentse be, hogy van elektronikai hulladéka, és egy hónapban egyszer 

összeszedjük. 

 

Hornyák Zoltán 

Egy hónapban egyszer hozza le!  

 



21 
 

Szarvas László 

Zárt térben kell tárolni, ajtót kell rá csinálni.  

 

Hornyák Zoltán 

Ezt a lakosság felé ki kell hirdetni. 

 

Szarvas László 

Havonta csinálunk egy ilyen napot, és lezárjuk ezt a depóniát. 

Szavazásra teszem fel, hogy az elektronikai hulladék gyűjtése céljából az 

minden hónapban meghatározunk egy napot, melyen a lakosság az elektronikai 

hulladékot leadhatja a zárt depóniában. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

83/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az elektronikai hulladék 

gyűjtése céljából minden hónapban meghatároz 

egy napot, melyen a lakosság az elektronikai 

hulladékot leadhatja a zárt depóniában. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. május 31. 

 

Bozsik Pál 

Harmadik probléma: Uszodából kijárat kellene, napozóteraszt lehetne csinálni, 

illetve egy szép kerítés kellene a Művelődési Ház sarkától.  

 

Hornyák Zoltán 

Nyáron, ha mennek, és ki tudsz jönni a medencéből, ki tudod nyitni az ajtót. 

Hogy ne legyen pára, jó megoldás lehet, ha lehet ilyet. 

 

Szarvas László 

Nézzük meg műszakilag, meg lehet-e csinálni? Nem akármilyen alap készült. 

Kérünk rá árajánlatot, meg lehet-e egyáltalán, mivel külső homlokzati falat érint.  

 

Hornyák Zoltán 

Amit megvettünk a Művelődési Ház és Tornacsarnok között, csináljuk már meg 

rendesen a kerítést.  
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Szarvas László 

Mi lenne, ha oda egy parkolót építenénk? 4-6 autó elférne. És a kerítést is 

megoldanánk. Óvoda hátuljára is terveztünk kerítést. Csináljunk költségbecslést 

ezekre. Lássuk, mennyibe kerül! 

 

Bozsik Pál 

A busznak állandó probléma, hogy nem tud megfordulni.  

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel költségbecslés készítését a Művelődési Ház és 

Tornacsarnok közötti üres telek előtt kerítés és parkoló megterveztetésére. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

84/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Művelődési Ház és 

Tornacsarnok közötti üres telek előtt kerítés és 

parkoló megterveztetésére és kivitelezésére 

költségbecslést készíttet. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. május 31. 

 

Szarvas László 

Óvodakerítést szavazzuk meg. Nem most csináljuk meg, megpróbáljuk befejezni 

a növénytelepítést, és azután. Minden játék megvan, a feltöltések jönnek. Most 

hozzá kell igazítani a gyepet stb. 

Szavazásra teszem fel az Óvodához, a drótkerítéssel elkerített részen kerítés 

építését. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

85/2017. /III.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete jóváhagyja a Visontai 

Szivárvány Óvoda és Konyha drótkerítéssel 

elkerített részén kerítés létesítését. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

 

Oravecz József 

A szemeteseknek szólni kellene, hogy a templom előtti nagy kuka teteje félig be 

van törve. Akkor történt, amikor kiöntötték a szemetet. Elvitték, de ugyanúgy 

hozták vissza. Hozzanak egy új tetőt, vigyék el a rosszat. Megcsináljuk mi.  

 

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 18.25 órakor. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

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

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester
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