
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2017. 

április 24-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Szarvas László polgármester 

 Emődi Eszter 

 Hornyák Zoltán 

 Krizsó Mihály 

 Oravecz József  

 Vigh Bertalan képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  

 Hegedűs Hajnalka jegyző 

 Mikola Gábor r. főtörzsőrmester körzeti megbízott 

 Luzsi István r.őrgy. Gyöngyösi Rendőrkapitányság 

 Váradi Zsolt Polgárőrség Visonta Közhasznú Egyesület elnök 

 

Szarvas László polgármester 

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

határozatképes, azt megnyitja. Alpolgármester úr jelezte, hogy nem tud jelen 

lenni. Köszönti továbbá a tanácskozási joggal megjelenteket is. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Oravecz József képviselőt jelöli ki. 

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet fogadja el a 

Képviselőtestület. Szavazásra teszi fel a napirendet. 

 

A Képviselőtestület napirendjét 6 fő jelenlétével, egyhangú igen szavazattal az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

N A P I R E N D 

 

1./ Tájékoztató községünk közrend-, és közbiztonsági helyzetéről 

 Előadó: Mikola Gábor körzeti megbízott 

 

2./ Tájékoztató a Polgárőrség Visonta Közhasznú Egyesület  

 tevékenységéről 

 Előadó: Váradi Zsolt elnök 

 

3./ Beszámoló a 2016. évi költségvetés teljesítéséről 

 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 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

99/2017. /IV.24./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 69-

70/2017., 72/2017., 74-80/2017., 86-88/2017. 

Ök. Határozatok végrehajtása megtörtént. 

 

Temetési költségekre tekintettel települési 

támogatásban 3 fő részesült. 

Bárányhimlő elleni védőoltásra való jogosultság 

5 fő részére került megállapításra. 

Rotavírus elleni vakcinára való jogosultság 3 fő 

részére került megállapításra. 

 

A Képviselőtestület a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

N A P I R E N D 

 

1./ Tájékoztató községünk közrend-, és közbiztonsági helyzetéről 

 Előadó: Mikola Gábor körzeti megbízott 

 

Szarvas László 

Köszöntöm Mikola Gábor körzeti megbízottat, valamint Luzsi István r. 

őrnagyot. A beszámoló írásban kiküldésre került, van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Luzsi István 

Alaposan összeállított anyagról van szó, ezért szóbeli kiegészítést nem tennék, 

ha van valamilyen kérdés, válaszolunk. 
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Szarvas László 

Igen vaskos anyagot kaptunk. Beszélgettünk a hétvégén történt eseményekről. 

Ha jól tudjuk, volt egy betörés a Petőfi úton, illetve egy rongálás. 

 

Luzsi István 

A betörésnek, hála a polgárőrök munkájának, megvan az elkövetője. Másnap 

forró nyomon elkapták, megtörtént a kihallgatás, és vádemelési javaslattal 

küldik a Járási Ügyészségre. 

 

Szarvas László 

A statisztikát nézve, nincs nagy romlás. 10-ről 12-re emelkedett a 

bűncselekmények száma.  

 

Hornyák Zoltán 

A bűncselekmények nemcsak magára a község területére, hanem az ipari 

területre, az Erőmű területére is vonatkoznak. Tehát a statisztika nem a falu.  

 

Luzsi István 

Visonta közigazgatási területéhez kapcsolódó bűncselekményeket jelenti, nem 

kizárólag a falu belterülete. 

 

Szarvas László 

Hál’ Istennek nem rendszeresen történnek ilyen események. 

 

Vigh Bertalan  

A határra vezénylések mennyire befolyásolják a mindennapi életet? 

 

Luzsi István 

Befolyásolják, a határra vezénylések a Gyöngyösi Kapitányságot is 

folyamatosan érintik. Próbáljuk megoldani, hogy mindenhol, minden községben 

a korábbiakhoz hasonló rendőri jelenlétet produkáljunk, mindent megteszünk 

ennek érdekében, jelentős mennyiségű túlmunka árán. 

 

Szarvas László 

Van egy probléma, melyhez közösen kellene megoldást keresni. Volt egy 

időszak, amikor még nem épült meg Halmajugrán a műfüves pálya, feljártak ide 

és a mieinket elzavarták. Most megint átszivárognak, zavarják a Sport Club 

munkáját, az edzéseket. Arról beszéltünk, hogy kihívják a rendőrséget, és azt az 

információt kaptuk, hogy nem zavarhatják el őket. Az intézkedő rendőr azt 

mondta, hogy  nem küldhetik ki őket, mert nincs körbe kerítve. De körbe van! 

Mit tehetünk? Ki van írva, hogy magánterület, körbe van kerítve. Lakattal zárjuk 

le?  
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Mikola Gábor 

Szóltak nekem is többször. Rendszerint mindig másokkal találkozom. Többször 

voltam mint, és elküldtem őket, el is mentek. Szóltam nekik, megértették, a 

faluból is kikísértem őket. Valami megoldást, igen, kellene keresni. Egy lakat 

már megoldás lehetne. 

 

Szarvas László 

Ha otthon nyitva hagyom a kapumat, oda sem jöhet be senki. De ha a lakat a 

megoldást, akkor megoldható. 

 

Luzsi István 

Igen, az magánlaksértés. 112 telefonszámot hívhatják. Szabálysértést 

kezdeményezhetünk, folyamatos rendőri intézkedésnek köszönhetően meg 

fogják unni, hogy idejárjanak. 

 

Mikola Gábor 

A legtöbb egyébként gyermekkorú, 13-14 évesek, csak túlfejlettek, 16-17 

évesnek néznek ki. 

 

Szarvas László 

Van-e még kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a község közrend-közbiztonsági helyzetéről készült 

beszámoló elfogadását. 

 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

100/2017. /IV.24./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Visonta község 2016. évi 

közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
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2./ Tájékoztató a Polgárőrség Visonta Közhasznú Egyesület  

 tevékenységéről 

 Előadó: Váradi Zsolt elnök 

 

Szarvas László 

Üdvözlöm Váradi Zsoltot, megválasztott elnök urat. Írásban kiküldésre került a 

beszámoló. Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Váradi Zsolt 

Köszöntöm az egybegyűlteket. Nincs szóbeli kiegészítés. Van-e kérdés? 

 

Szarvas László 

A Polgárőrséget folyamatosan látjuk, gratulálni szeretnék a megválasztásodhoz. 

Be is vagy jegyezve, így már tudtok regnálni. Pont jó időben, jó helyen voltatok. 

A betöréses ügyre gondolok. Végigjártátok az egész települést. Köszönet a 

felderítésért. 

 

Váradi Zsolt 

Éppen járőröztünk, és a szemfüles szomszédnak is köszönhető, hiszen ő szólt 

nekünk, így a falu szélén utolértük. 

 

Szarvas László 

Mint a szomszédok egymásért egyesület. Buzdítom az embereket, ha valami 

szokatlant látnak, szóljanak. Így volt ez, amikor a gázosak szaladgáltak, 

segítettünk is egy-két embernek. Ha jön illegális árus, ilyesmi, beszólnak az 

emberek, és segítünk. Jó, ha figyelünk egymásra, egymás vagyonára. 

Videokamerát nem tehetünk mindenhová. rengeteg van, de, hogy minden 

sarokra tegyünk egyet, az nem lehetséges. Látjuk, rendben működtök. 27 fős a 

taglétszám, szép eredmény. Továbbra is sok sikert kívánok nektek. Van-e 

kérdés? Nincs.  

Szavazásra teszem fel a Polgárőrség Visonta Közhasznú Egyesület 2016. évi 

beszámolójának elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

101/2017. /IV.24./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Polgárőrség Visonta 

Közhasznú Egyesület 2016. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

3./ Beszámoló a 2016. évi költségvetés teljesítéséről 

 Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Szarvas László 

Első a költségvetés teljesítése. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 7/2017. (IV.27.) 

Önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 3/2016. (II.18.) Önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

Szarvas László 

Kiküldésre került az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról készült 

rendelettervezet is. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását tartalmazó 

rendelettervezet elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 8/2017. (IV.27.) 

Önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
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Napirend után: indítványok, bejelentések 

 

Hornyák Zoltán 

Keressünk már megoldást, hogy a traktorosok, szerintem Medveczki Sanyi, 

felhordják a sarat az utakra, az új utcára is. Az új telkeken tárolnak dolgokat, 

oda hordják a szemetet. Az Önkormányzat büntessen már! Az Alkotmány utca 

kert felőli részére is oda hordják a szemetet, zöldhulladékot. Javasolnék egy 

kamerát, mert építési törmelék is lett kiszórva az út szélére a völgyi úton jobb 

oldalon is, a kanyarban is műanyag hordó, szék stb.  

 

Szarvas László 

Az új utcában a zöldhulladék az Önkormányzaté, de eltüntetjük. Benne vagyok. 

nincs kiépített vonal, de megoldjuk valahogy. A Brezovai kereszteződéshez is jó 

lenne tenni. Ott is követtem egy teherautót a múltkor, aki kiürítette a szennyvizet 

a kocsiból.  

Szavazásra teszem fel összesen 2 db kamera felszerelését az Attila út végére, 

valamint a Brezovai útkereszteződéshez. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

102/2017. /IV.24./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete jóváhagyja 2 db kamera 

felszerelését az Attila út végére, valamint a 

Brezovai útkereszteződéshez. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

Szarvas László 

Balatoni üdülőre pénteken kaptuk meg a kazettás álmennyezet készítésére 

vonatkozó árajánlatot. Ott van ez a „csillár erdő”, nem nagyon tudjuk javítani. 

Amiket elhoztunk csillárokat, kicseréltük a gyűrűket benne, de a legjobb 

megoldás, ha ilyen panelesre cserélnénk. Esküvőre is bérelnék a helyiséget. Az 

árajánlat szerint 150.000 Ft munkadíjért és 150.000 Ft anyagdíjért elvállalná a 

vállalkozó. Ez nem olyan nagy összeg. Az ajánlat nem tartalmazza a villanyok 

áthelyezését, valamint a villamos szerelvényeket, ez kb. 11.000 – 13.000 Ft/db, 

tehát még kb. 100.000 Ft. Összesen kb. 400.000 Ft cakk-pakk, és az étterem 

mégis egy fejlesztésen megy keresztül. Mehet? 
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Szavazásra teszem fel a Balatonszemesi üdülő étkező helyiségében kazettás 

álmennyezet készítését a Szemes Ingatlan Kft. árajánlata szerint, valamint a 

villanyok áthelyezését, továbbá a villamos szerelvények cseréjének költségét kb. 

100.000 Ft összegben. A villanyszerelési munkákkal Veres József egyéni 

vállalkozót bízzuk meg. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

103/2017. /IV.24./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Balatonszemesi üdülő 

étkező helyiségében kazettás álmennyezet 

készítésére a Szemes Ingatlan Kft. árajánlatát 

bruttó 300.000 Ft összegben elfogadja és 

megbízza a munkák elvégzésével.  

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Balatonszemesi üdülő 

étkező helyiségében a villanyok áthelyezésére, 

és a villamos szerelvények korszerűsítésére 

100.000 Ft összegű keretet hagy jóvá és 

megbízza Veres József egyéni vállalkozót a 

munkák elvégzésével. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

Szarvas László 

A Magyar Közút Kft. megkereste az önkormányzatokat, hogy a közutak mentén 

kitermelt, összegyűjtött, és deponált fát átadná az önkormányzatoknak szociális 

célra. Ebbe a programba lehet regisztrálni. Szállítás fejében lenne a fa, innen 

Gyöngyösről. Érdemes lenne megpróbálni. 

Szavazásra teszem fel a mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású 

közutak közötti külterületen fekvő, állami tulajdonban lévő területek 

tisztántartására közfoglalkoztatási program során kitermelt faanyag szociális 

célú tűzifaként történő hasznosítására irányuló programban történő regisztrációt. 
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A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

104/2017. /IV.24./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete regisztrál a mezőgazdasági 

földterületek és az állami fenntartású közutak 

között külterületen fekvő, állami tulajdonban 

lévő területek tisztántartására közfoglalkoztatási 

program során kitermelt faanyag szociális célú 

tűzifaként történő hasznosítására irányuló 

programra. 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, 

valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 

CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja 

alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 

kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában és a Magyar Közút Zrt. 

vagyonkezelésében lévő, a mezőgazdasági 

földterületek és az állami fenntartású közutak 

között külterületen fekvő, állami tulajdonban 

lévő területek tisztántartására közfoglalkoztatási 

program során kitermelt faanyag ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 

Az ingóságokat az Önkormányzat a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 

pontjában meghatározott feladatainak ellátása 

érdekében kívánja tulajdonba venni és a 

legrászorultabb felnőtt és gyermek lakosok 

szociális helyzete javításának célra kívánja 

felhasználni. 

 

Visonta Községi Önkormányzat vállalja a 

tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését. 
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Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 

eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben 

eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

 

Hegedűs Hajnalka 

A Kft. a karbantartási közszolgáltatási szerződést szeretné módosítani úgy, hogy 

a jövőben alvállalkozókat is behozhassanak.  

 

Szarvas László 

Nekünk többe nem kerül, a közhasznúsági mutatót javítja, az ÁFA-t vissza tudja 

igényelni a Kft. Én támogatom.  

Szavazásra teszem fel a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött 

karbantartási tevékenységre vonatkozó közszolgáltatási szerződés 

módosításának elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

105/2017. /IV.24./ 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. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. április 30. 

 

Szarvas László 

A pincénél a szombati és az állandó rongálás miatt gondolkodtunk, mit lehetne 

csinálni? A pince bérbeadása kaucióval esetleg jó megoldás lehetne? Most 

megjavíttattuk az ajtót, mert nem maradhat úgy, az Önkormányzat kifizette, 

aztán vagy kifizetik majd vagy nem, majd megy a birkózás. Szerintetek jó lenne 

a kaució? Ha nem történik semmi baj, nyilván visszaadjuk azt a pénzt. Vagy 

marad így minden? 

 

Hornyák Zoltán 

Egy kamera? De már az agyamra megy a kamera! 

 

Szarvas László 

Most mindenhova? Mondjuk én is megszavaztattam a Lőtérre. Lerúgták azt a 

lámpát, amit nem is érnek fel. Meg tudjuk a rendszert csinálni magunknak 

fillérekből. 3 kamerás rendszer elég lenne oda, kb. 46.000 Ft + ÁFA. A 

polgárőrhelyiségből lehetne felügyelni. 

 

Hornyák Zoltán 

Tegyünk fel kamerát, szűrjük ki az embereket, figyeljük meg őket.  

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel saját hálózatos kamerarendszer kiépítését a Pince 

területének megfigyelésére. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

106/2017. /IV.24./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete saját hálózatos 

kamerarendszert építtet ki a Pince és a hozzá 

tarozó udvar területének megfigyelésére. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

 

 



12 

 

Szarvas László 

Balatoni üdülőnél folyamatosan nyitva marad a kapu. Egy kapumotor kellene 

oda. 80.000 – 90.000 Ft egy ilyen motor, ami automatán bezárná. Az is 

probléma, hogy kiadják a kulcsot, de nem zárják be a kinti kaput. Oda nézzünk 

meg egy olyan zárat, ami ezzel működne, meg a rúgós megoldás, ami behúzza a 

kaput. Ennek költséget nem tudok még. Ebbe a legnagyobb költség maga a 

motor. Megcsinálhatjuk?  

Szavazásra teszem fel a Balatonszemesi üdülő nagykapujának automata 

kapunyitó motorral történő felszerelését, valamint kiskapura olajfék 

felszerelését. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

107/2017. /IV.24./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete jóváhagyja a Balatonszemesi 

üdülő nagykapujának automata kapunyitó 

motorral történő felszerelését, valamint a 

kiskapura olajfék felszerelését elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 17.46 órakor. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

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

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 


