
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2017. 

július 4-én 11.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Szarvas László polgármester 

 Bozsik Pál 

 Emődi Eszter 

 Krizsó Mihály 

 Oravecz József 

 Vigh Bertalan képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  

 Hegedűs Hajnalka jegyző 

 

 

Szarvas László polgármester 

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

határozatképes, azt megnyitja.  

Köszönti továbbá a tanácskozási joggal megjelentet 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./ Az Óvodához tornaszoba építésére közbeszerzési eljárás lezárása és  

 új eljárás megindítása 

 Előadó: Szarvas László polgármester 

 

2./ Egyebek 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések. 
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NAPIREND 

 

1./ Az Óvodához tornaszoba építésére közbeszerzési eljárás lezárása és  

 új eljárás megindítása 

 

Szarvas László 

Fontos volt, hogy összehívjuk a testületi ülést, mert meghirdettük a tornaszoba 

építésének közbeszerzési eljárását. 5 céget kerestünk meg, 1 cég adott be 

ajánlatot nettó 35.280 ezer Ft összegben, amit borzasztó mértékben sokallok. 

Jóval több, mint a tervezői költségvetés, és azt is sokalltam egy üres szobáért. 

Két dolgot tehetünk: az egyik, hogy egy ajánlattevővel is érvényes az eljárás, 

tehát végigvisszük, és az Imola csinálja meg ennyiért az épületet. A másik, és 

ezt javaslom, hogy szüntessük meg az eljárást forráshiányra hivatkozva, írjuk ki 

újra, legyen benne az öt ajánlatkérésben az Imola is. Tárgyalásos eljárást írnánk 

ki, ami abban segítene, hogy ki tudunk alkudni műszaki tartalom szerint egy 

olcsóbb árajánlatot. Szeretném közelíteni a 25 millió Ft + ÁFA-hoz az építési 

költségeket, hiszen erről szólt a tervezői költségvetés. De ha úgy dönt a testület, 

hogy csinálja meg nettó 35 millió Ft-ért, akkor az lesz. Összeírtunk még egy pár 

céget, akik építenek, hogy minél szélesebb körben kiküldjük a felhívást. Az 

eljárás ugyanaz költségeiben.  

Szavazásra teszem fel az Óvodához tornaszoba építésének kivitelezésére 

közbeszerzési eljárás forráshiány miatt történő megszüntetését. 

 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

164/2017. /VII.04./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete „A Szivárvány Óvoda 

tornaszobával történő bővítésének kivitelezési 

munkái” elvégzésére indított közbeszerzési 

eljárást forráshiány miatt megszünteti. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. július 31. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel az Óvodához tornaszoba építésének kivitelezésére 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását, továbbá az Andezit Plusz Kft., a 

BEMOLUX Kft., az Imola Mátra Kft., a Comp-Terv Kft., az Uniszig Krono 

Kft., és a Peszlen és Társa Kft. felhívását ajánlattételre. 
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A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

165/2017. /VII.04./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete tárgyalásos közbeszerzési 

eljárást indít „A Szivárvány Óvoda 

tornaszobával történő bővítésének kivitelezési 

munkái” elvégzésére. 

 

A Képviselőtestület a kivitelezési munkákra 

vonatokozó ajánlattételi felhívást jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

A Képviselőtestület az alábbi cégeket kéri fel 

ajánlattételre: 

• Andezit Plusz Kft. 

(3200 Gyöngyös, Szent Gellért utca 4.) 

• BEMOLUX-Projekt Beruházó és 

Építőipari Kft. 

(3200 Gyöngyös, Gyár utca 1.) 

• Imola Mátra Építő és Épületkarbantartó 

Kft.  

(3271 Visonta, Erőmű utca 11.) 

• Comp-Terv Kft. 

(1042 Budapest, Árpád út 8-12. 5. lház. 

fszt. 3.) 

• Uniszig Krono Kft. 

(3200 Gyöngyös, Petőfi S. út 174.) 

• Peszlen és Társa Kft. 

(3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 8.) 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. július 31. 

 

 

2./ Egyebek 

 

Szarvas László 

Korábban úgy döntöttünk, hogy csináljuk meg a munkásszálló pályázatot. Még 

nem költöttünk rá semmit. Számoltunk. Egy alap kalkulációt csinált a Grafit 37. 

Kft. Borzasztó számok jöttek ki.  
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Hegedűs Hajnalka 

Két korlát van megadva a pályázathoz. Az egy főre jutó maximum költségkorlát, 

és az 1 m2-re jutó maximum költségkorlát. Ez alapján 81 férőhelyes szállóra 

számolt a Grafit 37 Kft. Ha a fő szerinti összegre számolunk, nettó 160 millió Ft 

a támogatás (60 %), ha viszont m2-re, akkor nettó 201 millió Ft a 60 %. A 

kevesebbel számoltunk, és így az összes megvalósításra fordítható költség 339 

millió Ft. Abból a 40 %-ot kellene kifizetni, tehát 135 millió Ft-ot bruttóban. De 

ebben az összegben nincs benne az egyéb költség, valamint az 

eszközbeszerzések, bútor, egyéb felszerelés, azt még saját erőből kellene 

hozzárakni. Ha pályázaton kívül nézzük, a beruházási költség 250 millió Ft + 

ÁFA + az eszközbeszerzés. Így összesen 146 millió Ft + ÁFA saját erőt kellene 

hozzá tenni ahhoz, hogy megvalósuljon. 

 

Szarvas László 

Szerintem itt fejezzük be, semmi értelme nincs. Senki nem pályázik, 

körbekérdeztük. Ez nem erre van kiírva. 150 millió Ft-ra taksálták a konyhát. Ez 

horror összeg, ebbe nem szabad beszállni. Nem szánok ennyi pénzt rá. Az a 

javaslatom, hogy nem kell ezzel a pályázattal foglalkozni. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel az 50/2017. /II.20./ Ök. határozat visszavonását, vagyis az 

Önkormányzat a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez 

nyújtható támogatás elnyerésére nem nyújt be pályázatot.  

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

166/2017. /VII.04./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az 50/2017. /II.20./ Ök. 

határozatot visszavonja.  

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete nem nyújt be pályázatot a 

munkaerőpiaci mobilitást elősegítő 

munkásszállás építéséhez nyújtható támogatás 

elnyerésére. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Hegedűs Hajnalka 

A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet, valamint a teljes 

település területére kiterjedő település-rendezési eszközök felülvizsgálatának 

kidolgozásának időtartamára, az azokkal összefüggő települési főépítészi 
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feladatok ellátására kötelező főépítészt alkalmazni. Akiket megbíztunk, Gergely 

Pétert ajánlották a feladat ellátására. Azért küldtem ki a két ajánlatot, mert az 

első állandó megbízásos, havi díjas, de ez szerintem eltúlzott. Megkérdeztem, 

hogy lehet-e csak bizonyos feladatokra? Arra adta a második ajánlatot. Kötelező 

alkalmazni, mert enélkül nem tudunk semmit elfogadtatni. Az arculati 

kézikönyv elkészítéséhez a cég ajánlatában benne volt a főépítész, ahhoz ott 

nem kell külön fizetni. 

 

Szarvas László 

A bruttó 550.000 Ft mit fed? 

 

Hegedűs Hajnalka 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódó főépítészi 

feladatokat. 

 

Szarvas László 

És a Településképi Arculati Kézikönyv és Rendelet? 

 

Hegedűs Hajnalka 

Az benne van a korábban elfogadott Kőszeghy Építészet Bt. ajánlatában, mely 

tartalmazza a főépítészt is. Ezt a rendezési terv felülvizsgálatához kell elfogadni.  

 

Emődi Eszter 

És aki ezt nem tudja kifizetni? 

 

Hegedűs Hajnalka 

Az kap 700 ezer -1 millió Ft-ot az adóerőképességének függvényében. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a településrendezési eszközök felülvizsgálatára Gergely 

Péter bruttó 550.000 Ft összegű árajánlatának elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

167/2017. /VII.04./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Visonta község 

településrendezési eszközök felülvizsgálatával 

összefüggésben az árajánlatot elfogadja és 

megbízza Gergely Pétert a főépítészi feladatok 

ellátásával bruttó 550.000 Ft megbízási díjért.  
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A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. augusztus 15. 

 

Szarvas László 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatban is döntést kell hozni.  

 

Hegedűs Hajnalka 

A határozati javaslat szerint a jelenlegi közszolgáltatási szerződést fel kell 

mondani. Annyi a pozitívum, hogy alvállalkozóként az NHSZ van megjelölve. 

 

Bozsik Pál 

Nem lesz drágább? 

 

Hegedűs Hajnalka 

Ugyanennnyiért csinálják, amíg a miniszteri rendelet nem szabályozza. 

 

Szarvas László 

Ha nem csináljuk meg, közszolgáltatás nélkül maradunk, a települést 

megbüntetik. Csak akkor lehet pályázati pénzeket szerezni, ha valaki a 

Társulásba benne van. De hogy a társulás kit bízzon meg, azt meghatározzák! 

Tehát fel kell mondani a szerződést! 

 

Hegedűs Hajnalka 

Egy hónapos felmondási idő van. Az anyagban azt javasolják, hogy közös 

megegyezéssel szüntessük meg a szerződést. 

 

Szarvas László 

Október 1. hatállyal jó lesz? Nehogy az történjen, hogy nem szállít senki. 

Egyébként senkit nem tudunk megbízni, mert senkinek nincs engedélye. 

 

Hegedűs Hajnalka 

Ami a tervezetben kedvezőbb, hogy április 1. és október 30. között a szolgáltató 

köteles heti egyszer zöldhulladékot szállítani, és az üveget is el kell vinnie 

szelektíven.  

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft-vel megkötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetését, annak elfogadását, hogy a hulladékgazdálkodási 
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közszolgáltatási feladatok ellátására a Nyugat-Hevesi Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Visonta községre is kiterjedően 

kössön szerződést az NHSZ Észak-Kom Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Kft-vel, valamint az új települések Társuláshoz történő 

csatlakozásának jóváhagyását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

168/2017. /VII.4./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megtárgyalta a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések 

meghozatalára irányuló javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta. 

 

A Képviselő-testület a Gyöngyösi 

Hulladékkezelő Nonprofit Kft-vel (3200 

Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.) 2015. július 14. 

napján kötött, 2015. július 15. napjától 2019. 

december 31. napjáig szóló 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 

a szerződő felek közös megegyezéssel 

megszüntetik azzal, hogy a közszolgáltató az új 

közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 

hónapig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

feladatot ellátja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére a szerződés megszüntetésével 

kapcsolatban. 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 

Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás (továbbiakban: 

Társulás) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátására vonatkozóan, Visonta községre is 

kiterjedően, hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződést kössön az NHSZ 

Észak-Kom Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (3200 
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Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.) a jelen határozat 

1. sz. mellékletét képező szerződéstervezet 

figyelembe vételével. A közszolgáltatás 

időtartama: 2017. október 1-től 2022. 

szeptember 30-ig.  

 

A Képviselő-testület jóváhagyja Bátor, Balaton, 

Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva, 

Mónosbél, Egerbocs, Nagylóc települések 2017. 

július 1. napjától történő csatlakozását a 

Társuláshoz.  

 

A Képviselő-testület jóváhagyja a Társulás 

Társulási Megállapodásának ezen határozat 2. sz. 

mellékletét képező módosítását.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a 

2 – 4. pontokban foglaltak szerinti álláspontot 

képviseljen.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. július 15. 

 

 

Szarvas László 

A honlappal kapcsolatban: bejelentkeztek, eljöttek, tárgyaltunk, de a duma 

mögött megint nincs semmi. Azt gondolom, hogy a határozatot vonjuk vissza, 

keressünk mást. Ezek nem megbízhatóak.  

Szavazásra teszem fel a 69/2017. /III.20./ Ök. határozat visszavonását, honlap 

kialakításra, szerkesztésre másik vállalkozó keresését. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

169/2017. /VII.4./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 69/2017. /III.20./ Ök. 

határozatot visszavonja, a honlap kialakításra, 

szerkesztésre másik vállalkozót keres. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. szeptember 30. 
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Hegedűs Hajnalka 

Harkóné Aranka kérelmet írt. Mindig megkérik a rendezvényeikre a község 

címerének használatára az engedélyt, ha Visontán van rendezvény. 

 

Szarvas László 

Veteránautós találkozót kétévente kellene megcsinálni, hogy ne legyen unalmas. 

Idén még meglesz, jövőre szerintem nem, hogy nagyobb attrakció legyen.  

Szavazásra teszem fel a Mátra Veteránjármű Egyesület részére a visontai 

rendezvényeken a Visonta címer használatának engedélyezését. 

 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

170/2017. /VII.4./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Mátra Veteránjármű 

Egyesület részére a Visontán tartott 

rendezvényeken Visonta címerének használatát 

engedélyezi. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. július 15. 

 

 

 

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 11.23 órakor. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

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

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 


