
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2017. 

június 19-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 

 Bárdos Béla Mátrai Erőmű Zrt. részéről 

 Dr. Reinelt Ákos Emil háziorvos 

 Dr. Prohászka Éva fogorvos 

 Kispisti Andrea védőnő 

 Dérfi Zoltán Visonta Sport Club elnök 

 

Szarvas László polgármester 

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

határozatképes, azt megnyitja. Alpolgármester úr igazoltan távol van. 

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 6 fő jelenlétével, egyhangú igen szavazattal az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

N A P I R E N D 

 

1./ Tájékoztató a Mátrai Erőmű Zrt. működéséről 

 Előadó:  Mátrai Erőmű Zrt. képviselője 

 

2./ Beszámoló községünk egészségügyi ellátásáról 

Előadó: Dr. Reinelt Ákos Emil háziorvos 

   Dr. Prohászka Éva fogorvos 

   Kispisti Andrea védőnő  
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3./ Tájékoztató a Visonta Sport Club tevékenységéről 

Előadó: Dérfi Zoltán elnök 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések. 

 

Szarvas László 

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: 

 

154/2017. /VI.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 101-

102/2017., 105/2017., 108-113/2017., 116/2017., 

119-126/2017., 128-130/2017., 132-137/2017., 

139/2017., 142/2017., 150/2017., 152-153/2017. 

Ök. Határozatok végrehajtása megtörtént. 

 

Helyi életkezdési támogatásra való jogosultság 1 

fő részére, temetési költségekre tekintettel 

települési támogatás 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 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

155/2017. /VI.19./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy rendszeres 

települési támogatás 1 fő részére, 

gyermekvédelmi célból nyújtott települési 

támogatás 1 fő részére került megállapításra.  

 

A Képviselőtestület a Szociális Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

jelentését elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Napirend 

 

1./ Tájékoztató a Mátrai Erőmű Zrt. működéséről 

 Előadó:  Mátrai Erőmű Zrt. képviselője 

 

Szarvas László 

Köszöntöm Bárdos Béla urat a Mátrai Erőmű Zrt. részéről. Köszönöm, hogy 

elfogadta meghívásunkat. Van-e szóbeli kiegészítés a megküldött anyaghoz? 

 

Bárdos Béla 

Megtisztelő, hogy meghívták a céget, hogy ismertesse a működését. A 

tájékoztatót egy kis csapat állapította össze (controlling és kereskedelmi 

részleg), én magam egészítettem ki, és Valaska József hagyta jóvá. Sok olyan 

információ van benne, ami színesen, sok képpel szemléletesen mutatja be a cég 

működését, és azokat a terveket is tartalmazza, amik a közeljövőben várhatóak. 

A cég megbízhatóan működik, a munkavállakók részére biztos munkahelyet 

jelent, és jó partneri kapcsolatokat ápol. 

 

Szarvas László 

Az Erőmű tájékoztatója nem azért került be, mert tulajdonosváltás lesz az 

Erőműnél, hanem, mert időről-időre szoktunk tájékoztatást kérni a működésről, 

és hogy miben tudunk együttműködni, segíteni egymásnak. Bőséges anyagot 

hoztatok. Én annyit kérdeznék, - mivel igen személetesen benne volt a 

tájékoztatóban -, hogy az adózás utáni eredmény csökkenő tendenciája 

folytatódik-e a jövőben? 2015-ben közel 11 milliárd Ft volt, 2016-ban pedig ez 

jelentősen csökkent, 4,2 milliárd Ft-ra. Azért kérdés ez, mert nyilvánvalóan 

Visonta bevételének nagy részét az iparűzési adó jelenti. 
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Bárdos Béla 

Az igazi régi nagy nyereség nem várható. Ez az év, és a következő év sokkal 

alacsonyabb nyereséggel van tervezve. Ennek több oka is van. Egyrészt nagy 

javítási hullám indult el, a felújítás alatt pedig a fele Erőműnek állnia kell. 

Másrészt a széndioxid kvóta és az energiapiaci árak nem a mi malmunkra hajták 

a vizet. Terveink szerint ez a két év alacsonyabb, de utána ismét nagyobb 

nyereségre számít a jelenlegi menedzsment. Egy tulajdonosváltás új 

elképzelésekkel, új tervekkel is járhat. 

 

Szarvas László 

A 2017-18 év számol tehát alacsonyabbal. 2019-ben választás lesz, de a 2020. 

lesz megalapozó az önkormányzatok világában. Onnan nem lesznek uniós 

pályázatok és a kérdés, hogy a fejlesztéseket miből fogjuk finanszírozni. Nagyon 

fontos kérdés ezért, hogy a térségben lesz-e olyan potenciál, amivel a térség fenn 

tud maradni. 

 

Bárdos Béla 

A cég nemcsak egy cég, hanem egy ipari park is egyben, ehhez energia kell, és 

egyre több fejlesztés zajlik. Ez egy komplex terület, ennek a területnek van 

jövője. Az Erőmű és a vezetés hosszabb távon számol, valamennyien azon 

vagyunk, hogy ez a visontai térség virágzó térség maradjon. 

 

Szarvas László 

Van-e kérdés? Nincs. Köszönöm a beszámolót, és hogy megtiszteltél minket és 

eljöttél.  

Szavazásra teszem fel a Mátrai Erőmű Zrt. működéséről szóló tájékoztató 

elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

156/2017. /VI.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Mátrai Erőmű Zrt. 

működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
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2./  Beszámoló községünk egészségügyi ellátásáról 

 Előadó: Dr. Reinelt Ákos Emil háziorvos 
   Dr. Prohászka Éva fogorvos 

   Kispisti Andrea védőnő 

 

Szarvas László 

Tisztelettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy eljöttek. Az anyagok írásban 

kiküldésre kerültek. Elsőként Dr. Reinelt Ákos háziorvost kérdezem, van-e 

szóbeli kiegészítés?  

 

Dr. Reinelt Ákos 

A közvetítés miatt pár mondatban összefoglalnám. A beszámolóban 3 fő 

betegségcsoportot emeltem ki: a magas vérnyomás, cukorbetegség, valamint 

csont, izomzat, ízületi betegségek. Nagyon sok van belőlük, és mindenkit érint, 

ha nem is közvetlenül, de például családtagon keresztül. Beszéltem a kedvező 

demográfiáról: idén már több az újszülött, mint akit elvesztettünk, valamint az 

igénybe vehető oltásokról is. Itt van aktuálisan a kullancscsípés. Megijednek a 

kullancscsípéstől, de nem kell megijedni tőle. Természetesen kiszedjük a 

kullancsot. Két betegségről beszélhetünk: Lyme-kór, valamint az agyvelő- és 

agyhártya-gyulladás. Rendelkezünk oltással, de azt azoknak javasoljuk, akik 

rendszeresen túráznak, és nagyobb az esély a csípésre. Ha van kérdés, szívesen 

válaszolok. 

 

Hornyák Zoltán 

Igen bő volt a tájékoztató. Amik fel lettek tüntetve betegségcsoportok, van–e 

statisztika, hogy mennyire kirívó más településekhez képest Visonta? 

 

Dr. Reinelt Ákos 

Pontos statisztika nem nagyon van. A magyar statisztika nem a legjobb a 

világon. Sok esetben jelentenek betegséget, amikor nincs. Személyes tapasztalat 

alapján tudom mondani, hogy térségünkben több a mozgásszervi megbetegedés, 

mint máshol, ez biztos. 

 

Szarvas László 

Ez táplálkozásbeli probléma? 

 

Dr. Reinelt Ákos 

Ez egymásra épül. Felszed egy kis túlsúlyt, nem tud úgy mozogni, kialakul a 

cukorbetegség, az elhízás, magas vérnyomás stb., és ördögi kör alakul ki, egyik 

betegség erősíti a másikat. 
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Szarvas László 

Megelőzés is fontos lenne. Bár emlékszem, mikor a HPV-s tájékoztatón ketten 

ültünk ott a jegyzőnővel. Drogprevenciós előadáson is szinte csak a testület volt 

jelen. Lehet-e valamilyen szinten segíteni a lakosságon, főleg, ha ő sem szeretne 

magán segíteni, és nem jönnek el az ilyen tájékoztatókra? Nem egyszerű a 

kérdés. 

 

Dr. Reinelt Ákos 

Egészségnapon is rossz volt a részvételi arány. 

 

Szarvas László 

Nem nagyon van értelme, hogy szombaton mindenki dolgozzon azért a 10-15 

ember részvételéért. Szomorúsággal töltött el a passzivitás. Amúgy meg a másik 

oldalon az van, hogy mindenki saját úton próbálkozik. 

 

Dr. Reinelt Ákos 

Azért is lehet, hogy nincs olyan nagy érdeklődés az ilyen rendezvényeken, mert 

könnyű információhoz jutni az interneten, vagy egyszerűen csak bekapcsolják az 

okostelefont stb. 

 

Szarvas László 

Csak jó-e az az információ, vagy teljesen félre diagnosztizálja magát az ember? 

Látom, hogy két helyettesed van, Dr. Borbély Gergő is helyettessített? 

 

Dr. Reinelt Ákos 

Egy-két napot. Ő is háziorvos, a kórházban is dolgozik, ügyes kolléga. 

 

Szarvas László 

Visonta megelőzte a korát a HPV védőoltással. Most már ingyenes a HPV oltás 

Magyarországon. A miénk többfajta vírus ellen hat. Írtad, hogy van, aki a 

másikat választja, az államét, ami kevesebbre hat. Ez azért van, mert az állam 

adja, és hátha jobb, mint amit mi? 

 

Dr. Reinelt Ákos 

Itt a cégek reklámozásáról van szó. Mondhatjuk, hogy amit ingyenesen biztosít 

az Önkormányzat, az szélesebb körben véd. A másik cégnek az a szlogenje, 

hogy az hosszabb távon fenntartja az immunitást. Kevés az olyan szülő, aki 

eljön és megkérdezi, hogy melyiket ajánlom.  

 

Szarvas László 

Tájékoztatni szeretnélek benneteket, hogy a mai nap folyamán megérkezett és 

átadtuk a vénaszkennert. Kíváncsiak leszünk a tapasztalatokra. Remélhetőleg 

jobban mutatja a vénát, mint a próbakészülék. Van-e kérdés?  
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Dr. Reinelt Ákos 

Ezt ugye a vérvételre használjuk, kevesebb lesz a mellészúrás, a fájdalom és 

biztosabb az eredmény. 

 

Szarvas László 

Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a háziorvosi beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

157/2017. /VI.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a háziorvosi feladatok 

ellátásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Köszöntöm Dr. Prohászka Éva fogorvosnőt. Van-e-szóbeli kiegészítés? 

 

Dr. Prohászka Éva 

Nálunk mindig ugyanaz történik. Szeretném, ha kérdeznének a képviselők ebben 

a témában.  

 

Szarvas László 

Van-e kérdés? Nincs. Részletes beszámolót kaptunk, valószínűleg azért nincs 

kérdés.  

Szavazásra teszem fel a fogorvosi beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

158/2017. /VI.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a fogorvosi feladatok 

ellátásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

elfogadja. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szarvas László 

Köszöntöm Kispisti Andrea védőnőt. A beszámoló írásban kiküldésre került. 

Vaskos anyag a védőnői szolgálatról. Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Kispisti Andrea 

Nincs. Ha van kérdés, szívesen megválaszolom. 

 

Szarvas László 

Doktor úr meg is előlegezte, hogy jó arányban van a születés Visontán. Első 

félévben megdöntöttük majdnem a tavalyi egész évest. 8 fiú és 2 lány született 

eddig. Háborús időszakban alakult úgy a népesség, hogy több fiú született. Nem 

tudom, szépítenek-e a lányok a második félévben. Költői kérdés volt.  

 

Kispisti Andrea 

Amint említették, valóban volt egy ilyen időszak utáni periódus, amikor 

feltűnően több fiú született. Lehet természeti dolog mögötte. Utána néztem 

ennek, máshol is valamivel megelőzi a fiú születés a lánynépesség számát, 

ugyanakkor később kiegyenlítődik ez az arány, hiszen tudjuk, hogy a 

betegségek, balesetek jobban elérik a férfiakat. Fogantatáskor hasonló az arány, 

és bár a fiú gyermekek érzékenyebbek az első 3 hónapban, a spontán abortuszok 

esetében több lány veszteség volt. A jó hír, hogy a környékben több a lány. Nem 

tudjuk, hogy jövőre vagy az év második felében hogyan alakul. 

 

Szarvas László 

Pozitív, hogy sokan vállalnak gyermeket. 2006. környékén 6 fő volt az éves 

születésszám. Most 20 várható? 

 

Kispisti Andrea 

Úgy néz ki, hogy 16 fő, aki születni fog, de lehet még beköltözés. Szép számmal 

beköltöznek Visontára, közel van Gyöngyös, szép hely, kulturált minden, és 

egyre vonzóbb a fiatalok számára, és egyre többen vállalnak 2-3 gyermeket. 

 

Szarvas László 

Ez nemcsak Visonta érdeme, hanem a Kormány családtámogatási rendszere is 

változott. Köszönöm, bőséges anyag volt. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a védőnői beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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159/2017. /VI.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a védőnői feladatok 

ellátásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

3./ Tájékoztató a Visonta Sport Club tevékenységéről 

Előadó: Dérfi Zoltán elnök 

 

Szarvas László 

Köszöntöm Dérfi Zoltánt, a Sport Club elnökét. A tevékenységről készült 

tájékoztató írásban kiküldésre került. Van-e szóbeli kiegészítés? Ha lehet ilyet 

mondani, Te nyertél a mai napon, a Te beszámolód volt a legvaskosabb, 

természetesen a gazdasági beszámolóval együtt. Gratulálok az elért 

eredményekhez. Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Dérfi Zoltán 

Hallottam, hogy sok fiú születik, a jövőre nézve, ez jólhangzik! 

 

Szarvas László 

Annak örülök, hogy már az oviban is el lehet kezdeni, hogy megszerettessük a 

focilabdát a gyermekekkel. Dia már foglalkozik velük az ovi-foci pályán. 

Lelkesek, nem tudom, hogy majd ha szabályok szerint kell, mennyire fog 

tetszeni. A mozgás szeretete remélhetőleg nem múlik el. Ebben a családoknak is 

nagyon fontos szerepe van, egyre több gyermek van, aki a kis kütyüjét 

nyomogatja a padon, de az arányokat meg kellene találni! Van-e kérdés? 

 

Vigh Bertalan 

Érkezőkről, eltávozókról tudsz-e valamit mondani? 

 

Dérfi Zoltán 

A keret kifutóban van, idősödnek a játékosok, de megpróbáljuk feltölteni a 

fiatalabbakkal. 3-4 fő biztosan távozni fog. Augusztus 1-jén zárul az átigazolási 

időszak. Lehetséges, hogy szerényebb eredményeket érünk el az elkövetkező 

években, de remélhetőleg utána visszatérünk erre a szintre. Rengeteg csapat van, 

kevés játékos. Meggazdagodtak a csapatok a környékben, elszaladtak a dolgok, 

és erős az elszívó erő. 
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Szarvas László 

A TAO is csökkenő tendenciát mutat, várhatóan nem tudtok vele számolni a 

jégkár  miatt, de remélhetőleg nem így lesz. Beszéltünk arról, - hogy a 

pályanyírással ne legyen probléma -, hogy volt itt egy Husqvarna fűnyíró 

készülék, ami bebizonyította, hogy jól működik, de az ára horror. Bármennyire 

is jó ajánlatot kaptunk rá 850.000,-Ft-ért, ezt a füvet annyiért jó sokszor le lehet 

vágni itt a Hivatal udvarán. A pályán viszont egy, de másfél év alatt biztos 

megtérülne. Meglátjuk, hogy a TAO-ból, legalább részben tudunk-e forrást 

szerezni rá, és így a beruházási költség csökkenne. A tulajdonosnak telefonos 

értesít küld, ha bármi történik. Azt gondolom, hogy a következő évben nagy 

előrelépés lesz, a németországi piac is már csak ilyen készüléket vásárol. A jövő 

biztos, hogy ez. Van, aki szereti 10-20 m2-es területén tologatni a fűnyírót, de 

nyilván, ha ápolt és szép pázsitot akarunk, akkor rendszeresen kell. Ennek 

előnye, hogy maximum 1 mm-t enged nőni, teljesen kiöli a kétszikűeket. Ezek a 

gépek összehúzzák azokat a területeket is, ahol kikopott a fű. Gratulálok az elért 

eredményekhez, reméljük, hogy tudjátok folytatni. A csapatépítő és a 

településen betöltött szerepetek is fontos. Továbbra is támogatunk. 

Remélhetőleg lesz annyi iparűzési adó, hogyha kiemelt beruházások is 

települnek. Nem biztos, hogy könnyű évek elé nézünk, de nyilvánvalóan lesz 

élet minden után. Úgy kell gazdálkodni, hogy amikor lehetett, fejlesztettünk, 

amikor kevesebb lesz, akkor fenntartunk. 

 

Dérfi Zoltán 

A csapatokat beskatulyázzák, megfaragják a TAO-t, most már teljesen elfogyott. 

Volt, amikor 57 millió Ft volt, most 4 millió Ft a plafon. Most már a tárgyi 

eszközös beszerzés felé megy el a dolog, ott nincs plafon. A fűnyíró is, vagy a 

locsolóberendezések is kezdik megadni magukat, ezek 30 % önrésszel 

beszerezhetők.  

 

Szarvas László 

Ez teljesen jó információ. Ez a támogatás mikor van? 

 

Dérfi Zoltán 

Tavasszal lesz megint, az idei már le van kötve. Április 30-ig kellett beadni. 

Előtte ezt nem tudtuk beépíteni. 

 

Szarvas László 

Voltak már ezek az eszközök, csak később volt önkormányzati bemutató 

Egerben, ahol ezeket az eszközöket megnéztük. A villamos eszközök halkabbak. 

A gazdaságosabb üzemeltetés érdekében néztük az áttérést ezekre. Eszköz 

árában már egy csomó üzemanyagot beépítenek. Az akkumulátorok is 2-3 évet 

bírnak, utána jelentős beruházás megint. Pályán, zárt területen tökéletesen tud 

működni a berendezés. A biztonságtechnikát is megoldjuk, letelepítettük a 
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három oszlopot, működnie is kell, be van kötve. Az infrastruktúrát biztosítottuk 

a kameráknak, már csak fel kell szerelni, remélhetőleg hamarosan megvalósul, 

és nagyobb biztonságba tudhatjuk dolgainkat. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Visonta Sport Club 2016. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

160/2017. /VI.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visonta Sport Club 2016. 

évi tevékenységéről szóló tájékoztatót 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Bizottsági ülésen tárgyaltuk, és elkészült a rendelet a beiskolázási segélyről. 

Azért kell változtatni, mert az általános iskolában bevezeti a Kormány, hogy 

mindenkinek ingyenes a tankönyv. A rendeletben így benne marad a 

középiskolásoknak 26.000 Ft, egyetemisták, főiskolások részére pedig 32.000 

támogatás. Meglátjuk, hogy hogyan fog működni szeptembertől Van-e egyéb 

javaslat, módosítás? Nincs.  

Szavazásra teszem fel a beiskolázási segélyről szóló rendelettervezet 

elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 11/2017. (VI.19.) 

Önkormányzati rendelete 

 

a beiskolázási segélyről 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

Szarvas László 

Jegyzőnő előterjesztése a partnerségi rendelet megalkotása. Írásban kiküldésre 

került. 
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Hegedűs Hajnalka 

Eddig is volt ilyen szabályzata a Képviselőtestületnek, de nem rendeleti 

formában. A rendezési terv egyeztetésével kapcsolatos jogszabályi változás 

miatt kell most már rendeletben szabályozni. Ezért készült a rendelet-tervezet. 

 

Szarvas László 

Kérdés? Észrevétel? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a beiskolázási segélyről szóló rendelettervezet 

elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 12/2017. (VI.19.) 

Önkormányzati rendelete 

 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 

településkép védelemmel összefüggő partnerségi 

egyeztetésről 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

Szarvas László 

Kiírásra került a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat, melyen belül a 

Művelődési Ház és Községi könyvtár részére szeretnénk eszközöket beszerezni, 

valamint az Ifjúsági Klub laminált padlóját felújítani. A teljes beruházási költség 

1.200.000 Ft, a támogatási intenzitás 90 %, tehát 120.000 Ft önerőre van 

szükség. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel pályázat benyújtását a „Közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás” pályázati kiírásra. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

161/2017. /VI.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a „Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás” pályázati kiírásra 

pályázatot nyújt be a Művelődési Ház és Községi 

Könyvtár részére eszközbeszerzésre, valamint az 

Ifjúsági Klub helyiség laminált padló javítására. 
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A pályázatban foglalt teljes fejlesztési költség:  

bruttó: 1.200.000 Ft 

 

A pályázaton igényelt vissza nem térítendő 

támogatás összege: bruttó: 950.000 Ft 

 

A pályázat megvalósításához szükséges önerő: 

bruttó: 250.000 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 

pályázat előkészítésével és benyújtásával 

kapcsolatos okiratok aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 23. 

 

Szarvas László 

Tájékoztatásként: a testületi határozat értelmében a Mátraközmű Kft-vel az 

Önkormányzat megkötötte a szerződést a mai napon a Csapás út felújítására. A 

héten vagy jövő hét szerdán elkezdődik a felújítás. Küldenek mindenkinek 

pontos információt. A műszaki vezető folyamatosan ott lesz, bármi van, vagy a 

műszaki vezetővel, vagy az önkormányzattal kommunikálhatnak. Lesznek olyan 

napok, amikor nem lehet megközelíteni a lakást gépjárművel. Ezek a napok 

kiértesítésre kerülnek. Az Alkotmány utca lakói az Óvoda melletti parkolót 

használták, ez most is rendelkezésre áll, illetve, aki jobban félti, ide a volt TSZ 

udvarba, zárt kerítés mögé is hozhatja tárolni. 1-2 ilyen nap lesz, egyébként a 

teljes építkezés alatt biztosítania kell a bejutást. 

 

Hornyák Zoltán 

Az ABC-be az áru hogyan jut be? 

 

Szarvas László 

Be fog jutni az áru, nem lesz probléma. A lakóházak előtt van járda, és csak 

ezen járdaszakasz bontásánál lesz probléma, de ezt is meg fogják oldani. A 

nagyobb munkák a szemben lévő oldalon történnek. Egy sávosra lesz szűkítve a 

forgalom, maximum amikor aszfaltozzák, akkor lesz lezárva. Mindenkitől 

türelmet kérünk, és többletfigyelmet kérünk a vezetésnél is. A Vízművel is 
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megállapodtunk, kicseréljük a víznyomó vezetéket is. A technikai részletek még 

nem teljesen világosak. A Mátraközmű vállalta a kiásást, a visszatömörítést 

viszont nem, mert nem szeretné, ha ez a nyomvonal megsüllyedne. A Vízművel 

úgy egyeztünk, hogy megcsinálják a munkát, külön költségbe nem kerül az 

Önkormányzatnak, a visszatömörítést kell megoldani. Érdekes kérdés még a 

csatlakozás a fő úthoz. Ha fel kell bontani az útburkolatot, az gond, mert az a 

KPM burkolata, külön procedúra. 3 hónap a munka, szeretném, ha szüretig 

lezajlódna. Azt az utat mindenki használja. Bárki megkeres benneteket, 

küldjétek nyugodtan az Önkormányzathoz. 

Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy a testvértelepülési kapcsolatok 

fejlesztésére benyújtott pályázatunk a támogatási keret kimerülése miatt nem 

részesült támogatásban. 

Van-e egyebek? 

 

Hornyák Zoltán 

Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és javasolja, hogy a Polgármester részére 

háromhavi illetményének megfelelő jutalom kerüljön megállapításra, 2017. 

évben eddig végzett munkáját értékelve és elismerve. 

 

Szarvas László 

Mivel érintett vagyok az ügyben, szavazásra teszem fel a döntéshozatalból való 

kizárásomat. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, 5 nem 

szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

162/2017. /VI.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Szarvas László polgármestert 

nem zárja ki a jutalmazásával kapcsolatos 

döntéshozatalból. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel az Ügyrendi Bizottság javaslatát, a polgármester részére 

háromhavi illetményének megfelelő összegű jutalom megállapítását. 
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A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, 5 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

163/2017. /VI.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Szarvas László polgármester 

részére, 2017. I. félévében végzett munkáját 

értékelve és elismerve, háromhavi illetményének 

megfelelő, azaz 1.266.300,- Ft összegű jutalmat 

állapít meg. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  2017. július 1. 

Szarvas László 

Köszönöm szépen.  

 

Hornyák Zoltán 

Ha megy a Csapás út renoválása, azok a bakhátak a Táncsics úton tűnjenek már 

el. A padkarészt meg kellene szórni. 

 

Szarvas László 

Az a Vízmű hibaelhárítás utáni helyreállítása volt, kb. 2 évvel ezelőtt. Szerintem 

le lehet húzni róla a maradék földet, megtolatom velük ezt a részt. Kérte az alsó 

lakóház is, ahol van egy út be, Trubacs Béla bácsiék volt háza. Volt egy 

kérésük: kavicsolja meg az Önkormányzat. Szerintem annak semmi akadálya 

nem lesz, kb. egy autó kavics elég. Kavicsot lentre is kell tenni. Nem jól sikerült 

a tavalyi évben a keresztbeszakadt Brezovához vezető út, ezt próbáljuk 

garanciába megcsináltatni. Lefagyott az aszfalt, azt is mindenképpen 

megcsináltatjuk. Sok kátyú nem keletkezett a télen, azokat is megjavíttatjuk, 

mindig ez a gyakorlat, hogy velük szoktuk elvégeztetni. Ahol láttok kátyút, 

jelezzétek felénk, és ezeket jó időben, nyár középen ki tudjuk javíttatni. Itt a 

belterületen szépen lekátyúzták, de elhűlt az aszfalt mire oda kiértek, így nagyon 

nem jól sikerült. Ez a - 20 °C tél megdolgozta. Mindenképpen meg kell csinálni.  

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 17.50 órakor. 

 

k.m.f. 

 

 

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

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 


