
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2017. 

augusztus 14-én 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 

 Vernyikné Horváth Beáta  

  Visontai Szent-Györgyi Albert Általános Iskola igazgató 

 Fekete Éva  

  Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha óvodavezető 

 

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 Hornyák Zoltán 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./ Tájékoztató a Visontai Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  

 munkájáról 

 Előadó: Vernyikné Horváth Beáta igazgató 

 

2./ Beszámoló a Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha munkájáról 

 Előadó: Fekete Éva óvodavezető 
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3./ Beszámoló a „Kisherceg” Alapítvány a Visontai Gyermekekért előző  

 évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 

 Előadó: Szabóné Debrei Krisztina 

 
Napirend után: indítványok, bejelentések. 

 

Szarvas László 

Jelentést adok 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: 

 

175/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy rotavírus 

elleni vakcinára való jogosultság 3 fő részére, 

temetési költségekre tekintettel települési 

támogatás 3 fő részére, HPV elleni védőoltásra 

való jogosultság 1 fő részére került 

megállapításra. 

 

A Képviselőtestület a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Jelentést adok a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 

Szavazásra teszem fel az írásbeli beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

176/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy rendszeres 

települési támogatás 17 fő részére, rendkívüli 

települési támogatás 1 fő részére, 
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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 Visontai Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

 munkájáról 

 Előadó: Vernyikné Horváth Beáta igazgató 

 

Szarvas László  

Köszöntöm Vernyikné Horváth Beáta igazgató asszonyt. A beszámoló írásban 

kiküldésre került, van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Vernyikné Horváth Beáta 

Köszöntöm a polgármester urat, jegyzőnőt, és a Képviselőtestületet. Az előző 

évekhez viszonyítva próbáltam szűkebbre venni a beszámolót, a lényeget 

bemutatva az iskola munkájáról. Állami átvétel történt a fenntartásra, 

működtetésre vonatkozóan, de az iskola pedagógusai továbbra is próbálnak 

maximális munkát végezni, hogy az iskola hírneve megmaradjon. Nagy az 

érdeklődés, folyamatosan jelentkeznek az iskolába. Köszönöm a tisztelt 

Képviselőtestületnek a felénk irányuló bizalmát, szeretnénk úgy végezni a 

munkákat, hogy továbbra is a bizalom megmaradjon, és továbbra is élvezze az 

iskola a támogatást. Közös programok vannak, ünnepségek, rendezvények, az 

érdekek közösek, szeretném, ha a bizalom és a támogatás is megmaradna a 

Képviselőtestület részéről. 

 

Hornyák Zoltán 

Nincs már rálátásunk az iskolára, az iskola jövőjére sem. Ti az iskola részéről 

milyen információkkal rendelkeztek? Az iskola jövőbeni biztos működése 

megmarad? Halljuk, hogy mindenhol vonogatnak össze. 

 

Vernyikné Horváth Beáta 

Tehát lesz-e Visontán iskola a jövőben is? A tankerületi igazgató asszony nem 

jelölt ki a mi tankerületünkben központi iskolát. Vannak olyan települések, ahol 

kevés a tanuló is, és a pedagógus is, de még ugyanúgy kezdik a működésüket. 

Őket fenyegeti veszély, nekünk megvan a létszám, törvény szerint tudjuk 
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működtetni az iskolát. Egy-két éven belül nem látok ilyen veszélyt. Mihelyst 

ilyet hallok, feltétlenül tájékoztatni fogom a Képviselőtestületet, illetve 

polgármester urat. Én is hallottam ilyet, sajnos komolyan kell venni, de hogy 

milyen rendezőelv szerint fog ez történni, erről konkrét hírek nincsenek. Egy-

két-három éven belül még ugyanígy marad. 

 

Hornyák Zoltán 

Ha lesz valamilyen hír, minél előbb kérjük a tájékoztatást. Ha tudunk benne 

lépni, bővítés, vagy valami, mihamarabb tudjunk róla. Minket már nem 

tájékoztatnak. 

 

Vernyikné Horváth Beáta 

Mindenképp, hisz együtt kell működnünk. Tudjuk, hogy mindenki közös érdeke.  

 

Szarvas László 

Addig volt jó, amíg a közös érdek két szereplős volt. 

 

Hornyák Zoltán 

Csak pletykákat hallunk, minket már nem keresnek meg. 

 

Szarvas László 

Szó szerint csak pletykákat tudunk. Megy a kommunikáció is, hogy 9. osztályig 

lesz ingyenes a tankönyv, a törvényben pedig csak 8. osztályig szerepel. Ez a 

beiskolázási segély miatt fontos nekünk. 

 

Vernyikné Horváth Beáta 

Úgy emlékszem, nekünk is 9. osztályig volt benne a tájékoztatóban, de minket 

csak a 8. osztályig érint. Megkeresem.  

 

Szarvas László 

Gratulálok az eredményekhez. Leírtad azt a nagyon sokat, amit az évzárón is 

végighallgatunk. Színvonalas munka folyik. Írtad, hogy félállás még kellene a 

tanulószobai csoporthoz, de ebben mi nem tudunk segíteni. Felhívnám a 

figyelmét mindenkinek a statisztikai adatokra, hogy a 126 összes létszámból 107 

fő igénybe veszi a tanulószobát. Csak 19-en nem. Eszméletlen létszám. Sok 

sikert a lobbizáshoz, hogy melegyen ez a fél állás. Állítólag az informatika 

kolléga nem kezd szeptembertől. Gondoskodtok a helyettesítésről? 

 

Vernyikné Horváth Beáta 

Igen, már megvan, hogy ki lesz helyette. A gyermekeink nagyon szeretnek itt 

lenni az iskolában, szinte úgy kell kirakni őket, egyszerűen jól érzik magukat. 
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Szarvas László 

Remélem, hogy sikeresebben pályáztok, mint mi. Nekünk 2017-ben nem úgy 

sikerültek eddig.  

 

Vernyikné Horváth Beáta 

Az iskolaudvar mindig kardinális kérdés, jó időben porzik, esős időben tiszta sár 

minden. Nem sok lehetőség van bővítésre, nincsenek célterületek, ahol játszanak 

a gyerekek. Próbálkoztam már több mindennel. Jött ez a pályázat. Rengeteg 

pályázatot adtak ki a tankerületbe. Infrastrukturális pályázatokba nem fértünk 

bele, mert ahhoz képest nagyon jó állapotban van az iskolánk. Van olyan, ahol 

nincs vakolat, vagy nincs ajtó, azt a pénzt oda adják. Maradt ez az egy pályázat, 

ami a civil szervezetek bevonásával iskolai programok megvalósítása. A 

tankonyhánk meglenne, lennének kirándulások, színházlátogatások, kreatív 

műhely. Meglepő módon a pedagógusok is nagy örömmel vették. A 

sporttevékenység kapcsán pedig az iskolaudvarra műfű kerülne, valamint a 

kerítésre háló, hogy ne menjen ki a labda. Igazából erre ment ki az egész, és 

ennek kapcsán jöttek a programok. Bevonjuk a Lövészklubot, ők az egyik 

partner, aztán a Kékes Kutató-Mentő a konzorcium partnerünk, de a Nyugdíjas 

Klubot, a Vadásztársaságot, mindenkit be tudunk vonni a falu életéből. 

Bevezetünk két új sportot, egyik a síelés, másik a jóga. Volt hó a télen, 

csináltunk sítábort, nagyon tetszett mindenkinek. Nagy sikere volt, fel tudnánk 

turbósítani az iskola életét. Augusztusban, amikor állítom össze az éves 

munkatervet, mindenképpen beszélünk arról, hogy milyen programok várhatóak 

a faluban, és miben tudunk becsatlakozni iskola szintjén. Ez a pályázat a civil 

összefogás, szülők, klubok, szervezetek összefogása, közelebb hozza egymáshoz 

az embereket ez a pályázat. És ha nem sikerül, akkor is vannak olyanok, amiket 

meg tudunk valósítani, mert nem pénzkérdés.  

 

Szarvas László 

Szintén a médiából halljuk a lövészetoktatást. Lépett már felétek ezzel 

kapcsolatban valamiféle hivatalos orgánum? 

 

Vernyikné Horváth Beáta 

Hivatalosan nem, de hallottunk már róla. 

 

Szarvas László 

A mikéntje lenne számomra érdekes. Ki fogja oktatni? Hol tartják a fegyvereket 

stb.? Év elején sikerült belekerülnünk, hogy 6 állásos lőtér létesüljön. Egyelőre 

még nem hívtak aláírni a szerződést, de remélhetőleg elindulhat.  

 

Vernyikné Horváth Beáta 

Jelenleg 3 testnevelés óra a hagyományos, 1 óra úszás, és 1 óra kézilabda van. 

Már versenyekre is megyünk, és már viszi a gyermekeket a Gyöngyösi 
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Kézilabda Klub. Jó oktatóink vannak, megy a lovaglás is. Rengetegen járnak, 

nagyon szeretik. Az érdekel, hogy a mi gyerekeink mindent megkapjanak. 

Nagyon pozitív visszajelzések vannak, meg van szervezve az is, hogy aki nem 

lovagol, annak is van program. Az is nagyon jó, hogy az iskolabusz viszi a 

gyermekeket, a szülők meg mennek értük. Jól bejáratott rendszer. Nagyon 

szépen köszönöm még egyszer a támogatást, és együttműködést.  

 

Szarvas László 

A beszámoló részletes volt, elfogadásra javaslom. 

Szavazásra teszem fel a Visontai Szent-Györgyi Albert Általános Iskola elmúlt 

éves tevékenységéről készült tájékoztató elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

177/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Szent-Györgyi 

Albert Általános Iskola 2016/2017. tanévben 

végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

2./ Beszámoló a Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha munkájáról 

 Előadó: Fekete Éva óvodavezető 

 

Szarvas László 

Köszöntöm Fekete Éva óvodavezetőt. Van-e szóbeli kiegészítés az írásban 

kiküldött anyaghoz? 

 

Fekete Éva 

A beszámoló elkészítése óta nem történt változás, így nem szeretném 

kiegészíteni semmivel. 

 

Hornyák Zoltán 

Mikor lesz rendbe az óvoda területe? 
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Szarvas László 

Azért nem csinálunk semmit, mert jövőre építkezés lesz. Tudjátok, hogy kiírtuk 

a közbeszerzést a tornaszobára, ennek már idén nulla az esélye, mert 6 hónap az 

építési ideje. Kiírtuk az első közbeszerzést, és csak egy 35 millió Ft-os ajánlat 

érkezett. Kiírtuk a második közbeszerzést, ennek szeptember végén lesz vége. 

24 millió Ft + ÁFA a tervezői költségbecslése az építménynek, ezért a kapott 

ajánlatot soknak találtuk. Nyilvánvaló, hogy felmentek az építési árak, minden 

drágul. Érdeklődés volt a cégek részéről, voltak helyszíni bejáráson is, 

remélhetőleg így lesz árverseny. Jelenleg karbantartjuk az óvoda udvart, nem 

tudjuk, hogy mit érint majd az építkezés. Az első közbeszerzéskor nem figyeltek 

arra, hogy az építkezés területén van a gáz betáp, és az elektromos betáp is. Ezt 

meg kell oldani, ami azt jelenti, hogy engedély kérés a FŐGÁZ részéről a 

nyomvonal kiváltására az építkezés idejére stb. Azokat a területeket, amiket nem 

csinálunk meg, oda deponálják az anyagot, téglát stb. A játékaink már 

megvannak, földdel szeretnénk majd még feltölteni az udvart. A cégnek nem 

sikerült megvalósítani a lépcsős kialakítást, 300.000 Ft-os számlájuk bent is 

maradt, nem tudjuk őket elérni. Ami az alapból kikerül föld, azzal remélhetőleg 

fel tudjuk majd tölteni az udvart. Nem tartana sokáig, de az építkezés miatt nem 

akarunk olyan beruházást csinálni, amit majd újra kell csinálni. A folyami 

homok már ott van. A jövő nyárra szeretném, ha rendbe lenne. Szerettünk volna 

idén egy családi napot tartani az átadáskor a műfüvessel együtt, de hát reméljük, 

jövőre nagyobb szerencsénk lesz. Fizetőképes önkormányzatoknál sem tudnak 

már munkát vállalni a vállalkozók, ezzel kell együtt élni, sokan vannak 

külföldön is. 

 

Fekete Éva 

Szeretném megköszönni a Képviselőtestület, a polgármester úr, jegyzőnő, 

valamint a Kisherceg Alapítvány támogatását. Jó visszajelzéseink vannak a 

szülőktől. A nyári létszámunk is magas, 20 fő alatt nem nagyon vagyunk, pedig 

nyári szabadságolások vannak, lennének. Szeretnek ide járni a gyermekek. 

 

Szarvas László 

Ezt szülőként is meg tudom erősíteni. Írtad a beszámolóban, hogy a konyha 

nagyjából stabil létszámilag. 

 

Fekete Éva 

Egy dolgozónk tartós táppénzen van, most 2 fővel működik a konyha. Még 

kellene egy ember, egy konyhalány, talán a közmunkaprogramon keresztül. 

 

Szarvas László 

A közmunkáson 85 %-os bértámogatás van, ezért amíg ez működik, 

kihasználjuk. Van olyan dolgozónk, akit közmunkaprogramból vettünk át. 
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Februártól meglátjuk hogyan tovább. Minden évben azt mondták, hogy nem 

lesz, de minden évben van. 

 

Fekete Éva 

A szabadságokat nem nagyon tudtam kiadni. 

 

Szarvas László 

Köszönöm a beszámolót, van-e még kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha munkájáról 

szóló beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

178/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Szivárvány Óvoda 

és Konyha 2016/2017. évi munkájáról szóló 

beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

3./ Beszámoló a „Kisherceg” Alapítvány a Visontai Gyermekekért előző  

 évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 

 Előadó: Szabóné Debrei Krisztina 

 

Szarvas László 

Szabóné Debrei Krisztina nem tudott eljönni, ezért Bozsik Pál urat, a 

Kuratórium tagját kérte fel, hogy szóban, ha kérdés van, válaszolja meg. Van-e 

szóbeli kiegészítés? 

 

Bozsik Pál 

A Kuratórium stabilan működik, a visontai gyermekekért teszünk. Folyamatosan 

jönnek be a kérvények, beosztjuk, ami van. Köszönjük az Önkormányzat 

támogatását, egyéb támogatások alatt a Halmajugra és Pálosvörösmart Községi 

Önkormányzatok támogatását értjük. Az 1 %-ból is sok folyt be, ezt is 

szeretném megköszönni, bár egyre kisebb ez az összeg. Ezúton szeretném 

megkérni a szülőket, hogy legyen még több felajánlás a jövőben. 
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Hornyák Zoltán 

Én alig fértem hozzá az adathoz, hogy hová lehet az 1%-ot felajánlani. 

 

Bozsik Pál 

Lemásoljuk minden szülőnek, és odaadjuk. Az üzenőfüzetben mindig ott van. A 

kábel TV-n is. 

 

Krizsó Mihály 

Nem küldtétek el, nem, volt fent. 

 

Hornyák Zoltán 

Ne csak a szülőknek, hanem minden házhoz menjen be, ha a kábel TV-t fizetik, 

vagy ha megy ki egyéb dolog az önkormányzattól, menjen ki vele. Volt már 

nekem is, hogy kicsúsztam az időből, nem kerestem, és lusták vagyunk. Hidd el, 

nagyobb eredmény lesz. 

 

Szarvas László 

Azért is nagyon fontos, mert ebben az évben változott az egyesületi törvény. A 

Lövészklubnál már nincs gyűjtési lehetőség. Az önkormányzat felől érkező 

támogatással teljesen el kell számolni. A gazdálkodás elég furcsán alakul, 

felhalmozás nem lehet, vissza kell utalni, ha megmarad. Ha csak ebből él az 

egyesület, fillérre el kell költeni. Nyilvánvaló, van tartalék, de most már a 

Kisherceg is kiszámolta, hogy mennyi az elkölthető, a megtakarításhoz pedig 

nem nyúlnak. Az 1 % pedig nem ebbe a kategóriába tartozik, nem kell vele úgy 

elszámolni. Jó ötlet, hogy dobjuk be mindenhová, mert hátha más is odaadná. A 

banki kamat meg nevetséges összeg. Mindenben együtt tudtunk működni. 

Tavalyi évben Erdélyben voltak, ebben az évben pedig az Önkormányzat táborát 

is megtámogatta az Alapítvány, így jutott el 20 fő a Balatonhoz. Egyre nagyobb 

szükség lesz, hogy legyen alapítvány, és legyen pénze, mivel az 

önkormányzatok sem biztos, hogy működni fognak. Az Erőműről is vannak 

megint hírek stb. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a „Kisherceg” Alapítvány a Visontai Gyermekekért 2016. 

évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló írásos beszámoló elfogadását. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

179/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a „Kisherceg” Alapítvány a 

Visontai Gyermekekért 2016. évi 
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tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló 

beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések. 

 

Szarvas László 

A Csapás út teljes közműhálózatának kicserélése 2,5 millió Ft-ba kerül. A 

munkát a Mátraközmű Kft. végezné, az anyagot a Vízmű adja, amiért ő nem kér 

ellentételezést. Ő végzi még a technikai rákötést is, ezért sem kér semmit. 2,5 

millió Ft nem sok a teljes utca vezetékcseréjére. Ezt nemcsak a Csapás utca 

fogja megérezni, hanem a Táncsics út is. Pozitívum még, hogy nyomvonal 

szerint a járdába sikerül elvezetni, így most már a kibővített járdába lenne a 

nyomvonala. Ha bármi történne – bár kb. 30 évig már semmi nem történhet - a 

térköves járdát fel lehet majd bontani, az útburkolatot nem fogja érinteni. Van-e 

kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Mátraközmű Kft. árajánlatának elfogadását a Csapás út 

ivóvízvezeték építésére vonatkozóan a szolgáltató Vízmű Zrt. által biztosított 

anyagok beépítésével. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

180/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Mátraközmű Mélyépítő Kft. 

árajánlatát a Csapás utca ivóvízvezeték 

rekonstrukció kivitelezési munkáira, a 

szolgáltató, Heves Megyei Vízmű Zrt. által 

biztosított vízvezeték építési anyagok 

beépítésével, bruttó 2.582.028 Ft értékben 

elfogadja és megbízza a munkák elvégzésével. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. augusztus 31. 
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Szarvas László 

Hammer Péter felmondta a Petőfi út 8. szám alatti szolgálati lakás lakásbérleti 

szerződését és köszönetét is kifejezte. Ezt tudomásul vesszük.  

A Kft. elszámolt a Balatonszemesi üdülő étkezőjében az álmennyezetre nyújtott 

támogatással. Az elszámolás annak fejében elfogadható, hogy a kivitelezésre 

vonatkozó szerződéseket és a tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó kartonját 

csatolja a Kft. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a 132/2017. (V.22.) Ök. határozat alapján a Visontáért 

Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott 491.181 Ft céltámogatás 

felhasználásáról készült beszámoló elfogadását, - mely összeget Balatonszemes, 

Bagolyvár u. 22. szám alatti üdülő étkező helyiségének álmennyezet létesítésére 

és világítás korszerűsítésére fordítottak – azzal a felhívással, hogy a 

kivitelezésre vonatkozó szerződéseket és a tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó 

kartonját pótlólag benyújtja a Visontai Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2017. 

szeptember 15-ig. 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

181/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 132/2017. (V.22.) Ök. 

határozat alapján a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. részére nyújtott 491.181 Ft 

céltámogatás felhasználásáról készült 

beszámolót elfogadja. 

A Képviselőtestület felhívja a Visontáért 

Nonprofit Közhasznú Kft-t, hogy a kivitelezésre 

vonatkozó szerződéseket és a tárgyi eszköz 

egyedi nyilvántartó kartonját pótlólag nyújtsa be 

a Visontai Közös Önkormányzati Hivatalhoz 

2017. szeptember 15-ig. 

A támogatás összegét a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. Balatonszemes, Bagolyvár u. 22. 

szám alatti üdülő étkező helyiségének 

álmennyezet létesítésére és világítás 

korszerűsítésére fordította. 

A cél szerinti céltámogatás felhasználás 

összegszerűségében és határidőben megtörtént, 

visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. szeptember 15. 
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Szarvas László 

Ebben az évben is megjelent a pályázati kiírás szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz. Ez keménylombos tűzifa. 114 m3-re pályázhatunk, az önerő 

összege 144.780 Ft. Javaslom, adjuk be.  

Szavazásra teszem fel a szociális tűzifaprogramban való részvételt 114 erdei m3 

tűzifára, melyhez a szükséges önerőt, 144.780 Ft-ot biztosítja az Önkormányzat. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

182/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete csatlakozik a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról 

szóló 2017. évi programhoz és a program 

megvalósításához a Magyar Államkincstáron 

keresztül támogatási igényt nyújt be 114 erdei 

m3 keménylombos fafajtájú tűzifa beszerzésére. 

 

A Képviselőtestület a program megvalósításához 

szükséges, Visonta Községi Önkormányzatra 

jutó saját forrást 144.780 Ft-ot biztosítja, 

valamint a házhozszállítás költségét vállalja. 

 

Visonta Községi Önkormányzat vállalja, hogy a 

szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. augusztus 25. 

 

 

Szarvas László 

Rossz hír: a múzeum pályázat ugye beadásra került, amit a múlt héten hétvégére 

bírálták el. Nem nyert a pályázat. Azért nem akkora probléma, mert egy 500 

millió Ft-os pályázat lebonyolítása…? Meg nem létfontosságú pályázat volt, be 

lesz adva a következő etapban is.  

Fontos dolog történt viszont júniusban: kiemelt turisztikai térségek vannak 

Magyarországon, amikhez a magyar Kormány rendel egy meghatározott 
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összeget. A Balaton ilyen lett és 300 milliárd Ft-ot rendeltek hozzá. Az 

országgyűlési képviselő kezdeményezésére elindult egy csapatmunka, melyben 

megpróbáljuk az egész Mátrát ilyen kiemelt turisztikai térséggé tenni. A 

környékben Tokaj lett ilyen. Azok a projektek, melyek a minősítésben lesznek, 

megvalósulhatnak. Nem az önkormányzatok fognak pályázni, hanem a Mátra 

térségnek lesz egy turisztikai projektlistája, amit ha elfogadnak, akkor azok 

megvalósíthatók. Prioritás szempontjából tudom elképzelni, időlista szerint. Van 

esély még tehát, nemcsak pályázat útján, hanem ennek útján is. Jól sikerült a 

projekt, mert külföldön is nagy érdeklődés volt rá, csak sajnos nem befektetői 

érdeklődés. Csupán nagyon tetszett a projekt. A tervező fia, aki építésznek tanul, 

„leporolná” a terveket. Tehát foglalkozunk vele, nem a közeljövőben, de van 

még rá lehetőség, ha sikerül elérni ezt a kiemelt desztinációt. Beadtunk még a 

strand, szálló, és konyha terveket is. Ha ez átmegy, ezekre lehetőség lesz. Azt 

kell látni, hogy a régi pályázási rendszer haldoklóban van, irányított a történet, 

ha illeszkedik az országos, térségi elképzelésekhez, akkor valósulhat meg. 

A sportpályán a locsoló szivattyú 10 évet húzott. elengedi a nyomást, javításra 

van szükség. Ezt a szivattyút, nem tudjuk, hogy fel lehet-e újítani, de 

megpróbáljuk. Kopó alkatrészek vannak benne, locsolni viszont kell, ezért úgy 

beszéltük meg, hogy venni kellene egy új szivattyút, ezt pedig tartaléknak 

megjavítani, ha lehet. 780.000 Ft-ra mondták a szivattyú árát, de a Rotary Mátra 

500.000 Ft alá nyomná az árát. Kb. 300.000 Ft-tal olcsóbban meg tudnánk 

venni. Most Abasár vásárolt rajtuk keresztül egy szivattyút, ott is 500.000 Ft alá 

sikerült vinni az árát. Ha szerencsénk van, a régin csak a szimmeringezést kell 

javítani. Mehet ez így? 

Szavazásra teszem fel a sportpályára új locsoló szivattyú beszerzését maximum 

bruttó 500.000 Ft összeghatárig, valamint a régi locsoló szivattyú felújítását 

tartaléknak. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

183/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a sportpályára 1 db új locsoló 

szivattyút beszerzését maximum bruttó 500.000 

Ft összeghatárig, valamint a régi locsoló 

szivattyú felújíttatását elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. október 31. 
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Szarvas László 

A Kft. megkeresett minket, hogy nem férnek az irodába az iratokkal. Úgy volt 

tervezve, hogy ha megépül a szálló ott ,kapnak egy irodát és ott lesz hely az 

iratoknak is. A legolcsóbb megoldás az lenne, - mivel közös fallal vannak a 

rendőrségi irodával, aminek a végét nem használják - egy ajtónyitással a Kft-től, 

és egy válaszfal építéssel egy 6-9 m2 irodát lehetne csinálni irattárnak. Ez az 

átalakítás az Önkormányzat dolga, mert a mi ingatlanunk. Van egy 

gázkonvektor is, amit meg kell szüntetni, igazából minden szakmunkának jelen 

kell lenni. Támogatásként a nettó összeget utalnánk, mehet-e? Javaslom, 

csináljuk meg. Ezek a nem életbevágó beruházások, mint a szálloda, elhúzódik. 

Nem tudjuk a bevételeinket sem, nem tudjuk mi lesz az Erőmű sorsa, és ekkora 

beruházásba, mint a szálló, saját erőből nem fog bele az Önkormányzat a 

közeljövőben. 

Szavazásra teszem fel a Visonta, Hősök tere 4. sz. alatti irodahelyiségben (KMB 

irodából) irattár kialakítása céljából a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. 

részére 938.102,- Ft céltámogatás nyújtását. A céltámogatást a Kft. köteles az 

irattár kialakítására fordítani és azzal legkésőbb 2017. szeptember 30-ig 

számlákkal elszámolni és az esetleges különbözetet Visonta Községi 

Önkormányzat részére visszafizetni.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

184/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visonta, Hősök tere 4. sz. 

alatti irodahelyiségben (KMB irodából) irattár 

kialakítása céljából a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. részére 938.102,- Ft 

céltámogatást nyújt.  

A céltámogatást a Kft. köteles az irattár 

kialakítására fordítani és azzal legkésőbb 2017. 

szeptember 30-ig számlákkal elszámolni és az 

esetleges különbözetet Visonta Községi 

Önkormányzat részére visszafizetni.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a céltámogatás nyújtásáról szóló 

szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. szeptember 15. 
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Hornyák Zoltán 

Nem gondolkodunk el azon, hogy a volt TSZ irodaházat eladjuk, azon kivétellel, 

amit használunk? Hátha volna érdeklődő a beruházások végett. Csak megy 

tönkre, nekünk pénzünk nem lesz arra, hogy csináljunk valamit. Nem 

ragaszkodom az eladáshoz, de találjunk ki valamit, vagy találjunk ki egy árat rá.  

 

Bozsik Pál 

Hogy szólunk akkor bele, hogy milyen embereket hoznak ide? 

 

Szarvas László 

Munkásszállónál sem szólhatsz bele. 

 

Hornyák Zoltán 

A portarész, garázsrész maradna. 

 

Szarvas László 

Mi nem csináltunk rajta semmit.  

 

Oravecz József 

Ott van a Bakkhosz cucca. 

 

Szarvas László 

Hallgatólagosan ott van, de ha lenne valami, akkor elpakolja. Az Erőmű is 

jelezte, hogy a jövő évben is blokkfelújítás lesz, nagyon termelni nem fognak.  

A Petőfi út 8. szolgálati lakásban átadás előtt tisztasági meszelésnek kellett 

volna zajlani ahogy kipakoltak, de fel vannak salétromosodva a falak. Azt 

mondta a volt bérlő, hogy nincs pénze mesterre, ő fogja kifesteni, megcsinálni. 

Ez azonban nem a bérlő hatáskörébe tartozik. A festéket ott hagyta, de mi fogjuk 

megcsinálni, hogy kiadható legyen. A salétromos szobákat kell helyreállítani. 

Az előtérbe a mettlachi is fel van válva. A feladat: megcsinálni a mettlachit, 

kifesteni, vakolni a szobákat, a konyhára meg valami paplant leteríteni szigetelés 

szempontjából. 

 

Bozsik Pál 

Mögé lett építve egy konyha, le van gipszkartonozva, és mögötte nincs 

szigetelés. 

 

Emődi Eszter 

Penészedett? 

 

Bozsik Pál 

Hideg volt mindig. 
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Hornyák Zoltán 

Az Önkormányzat tulajdona, tehát úgy csináljuk meg.  

 

Szarvas László 

Kiadhatóvá kell tenni.  

 

Bozsik Pál 

A csatornavíz hogy van elvezetve? Azt is meg kell nézni, nem-e azért 

salétromosodik.  

 

Szarvas László 

Száraz volt korábban.  

 

Hornyák Zoltán 

Volna igénylő? 

 

Szarvas László 

A tanárnő kérte, csak még nem volt aktuális. Gabiék is kiköltöznek valamikor.  

 

Vigh Bertalan 

Dávidnak már nem kell.  

 

Szarvas László 

Ibolyának se.  

 

Hornyák Zoltán 

Egy épület halála az, ha nem lakják.  

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Visonta, Petőfi S. út 8. sz. alatti szolgálati lakás festési 

munkálatai (salétromosodás elleni védelemmel), a mettlachi helyreállítási, a 

vizesedési probléma megszüntetési, valamint konyha rész mennyezet szigetelési 

munkálatainak elvégeztetését és azt, hogy a Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a felújítást végző szakemberek kiválasztására és megbízására. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

185/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visonta, Petőfi S. út 8. sz. 
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alatti szolgálati lakás festési munkálatai 

(salétromosodás elleni védelemmel), a mettlachi 

helyreállítási, a vizesedési probléma 

megszüntetési, valamint konyha rész mennyezet 

szigetelési munkálatainak elvégeztetését 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a felújítást végző szakemberek 

kiválasztására és megbízására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. október 31. 

 

 

Emődi Eszter 

A Vadvirág út bal oldalán az árokkal mit lehet csinálni? A Mongyi oldalán? 

Nagy esőzéskor kiömlik a víz, télen is kifolyik, ráfagy, veszélyes. Javasolnám 

úgy megcsináltatni, mint a többieknek. 

 

Szarvas László 

Az a tulajdonos sara. Beszélek Tóthtal, mi a terve? Mongyinak már hiába 

szólnék, Tóth megvette. Amit megvett, annak nem része az árok, ez az 

Önkormányzat tulajdona.  

A Petőfi 27. újra előadó. 3.100.000 Ft-ért akarják eladni.  

 

Bozsik Pál 

A tulajdonosok most elköltöztek Domoszlóra, pedig a gyerekek idejárnak 

iskolába.  

 

Szarvas László 

Nem kell vele foglalkozni, ennyiért senki nem fogja megvásárolni. Nem 

szeretnénk ennyiért megvenni. 

Rohánszki István telephelyként, tárolásra szeretné igénybe venni a TSZ-iroda 

udvarát. Ennek az adója idejön hozzánk. Szavazásra teszem fel, hogy az 

Önkormányzat a volt TSZ-iroda udvarán térítésmentesen biztosítson helyet a 

Franko Tours Kft. számára 1 db nagybusz tárolására. 

 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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186/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a volt TSZ-iroda udvarán (30 

hrsz.) térítésmentesen biztosít helyet a Franko 

Tours Kft. számára 1 db nagybusz tárolására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. augusztus 31. 

 

 

Szarvas László 

Kovács Krisztián meg szeretné vásárolni a leselejtezett alu edényeket trófea 

főzésre. 5 db edényről van szó.  

 

Hornyák Zoltán 

1.000 Ft/db sok?  

 

Szarvas László 

Van más javaslat? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Visontai Szivárvány Óvoda és Konyhából leselejtezett 5 

db alumínium főzőedény és 2 db ételszállító badella értékesítését 1000 Ft/db 

áron a KÉTVIDOK Kft. részére. 

 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

187/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Szivárvány Óvoda 

és Konyhából leselejtezett 5 db alumínium 

főzőedényt és 2 db ételszállító badellát 1000 

Ft/db áron értékesíti a KÉTVIDOK Kft. részére. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. szeptember 15. 

 

 

 

 



19 
 

Szarvas László 

Az Iskola ismét kéri a lovasoktatás támogatását úgy, hogy a felügyelőtanárok 

órabérét is szeretné támogatásként. Ha nem fizetjük ki, akkor nem lesz 

lovasoktatás, ebbe már belefutottunk.  

 

Hegedűs Hajnalka 

A díjnak a felét, ahogy most volt? 

 

Hornyák Zoltán 

Azt mondta, hogy így működik, és nagy érdeklődés van iránta. Ezért azt 

javaslom, hogy úgy támogassuk, ahogy eddig.  

 

Szarvas László 

Tanévre szavaznám, azzal a verzióval, ahogy utoljára volt. 2017/2018 tanévre. 

Rá kell szoktatni mindenkit arra, hogy az Önkormányzat támogat, nem pedig 

kifizet.  

 

Oravecz József 

Arra, hogy nem jár, hanem adható. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel, hogy az általános iskola tanulói részére lovas oktatás 

tartására 2017/2018. tanévre a Képviselőtestület a lovas oktatás díjának 50 %-át, 

a felügyelő pedagógusok díját bruttó 1.800,- Ft/óra összegben, valamint a 

gyermekek lovaglás helyszínére iskolabusszal történő kiszállításának díját saját 

forrásból biztosítja. A díj kifizetése és elszámolása a lovas oktatáson részt vevő 

gyermekek iskola által igazolt alkalmankénti létszáma alapján, a vállalkozó által 

kibocsájtott számla útján történik.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

188/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Szent-Györgyi 

Albert Általános Iskola tanulói részére lovas 

oktatás tartására 2017/2018. tanévben a lovas 

oktatás díjának 50 %-át, a felügyelő 

pedagógusok díját bruttó 1.800,- Ft/óra 

összegben, valamint a gyermekek lovaglás 

helyszínére iskolabusszal történő kiszállításának 

díját saját forrásból biztosítja. 
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A díj kifizetése és elszámolása a lovas oktatáson 

részt vevő gyermekek iskola által igazolt 

alkalmankénti létszáma alapján, a vállalkozó 

által kibocsájtott számla útján történik. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Szarvas László 

Ma kaptunk időpontot a képviselőtől a Parlamenti látogatásra, augusztus 28. 

Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy az Önkormányzat támogassa az 

utazáshoz a buszt. Ez egy hétfői nap. Azért érdekes, mert a Seuso-kincsek is 

most vannak kiállítva, és meg tudjuk nézni.  

Szavazásra teszem fel az Önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő 

Parlamenti kirándulás útiköltségének (buszköltség) biztosítását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

189/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az Önkormányzat 

szervezésében 2017. augusztus 28-án 

megrendezésre kerülő Parlamenti kirándulás 

útiköltségét (buszköltség) biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 28. 

 

Szarvas László 

A BÁV felbecsülte Nagy József hagyatékát. Vannak értékes képek, a teljes 

hagyaték kb. 500.000 Ft-ra rúg és 28.000 Ft-ért elvégezte az értékbecslést. Mit 

csináljunk a képekkel?  

 

Bozsik Pál 

Az intézményvezetők nézzék meg, ami tetszik, vigyék, még az orvosi rendelőbe 

is stb. 
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Hegedűs Hajnalka 

Jellemzően nem olyan képek, amit érdemes kitenni. Sok intézmény nem jöhet 

szóba, mert az egészségház például szerintem nem. Ide a Hivatalba sem nagyon 

akarok belőle.  

 

Szarvas László 

Majd én megmondom, hogy mi kerül a Hivatalba! Az orvosi rendelőben nézzék 

a TV-t, azért vettük. Egyszeri alkalommal lehet majd belőle kiállítást rendezni. 

Gondolom, értékesítésre nem akarjuk bocsátani.  

 

Hegedűs Hajnalka 

Az ÖNO-ba el tudom képzelni.  

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Nagy József hagyatékából származó festmények 

önkormányzati intézményekben és épületekben történő elhelyezését. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

190/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Nagy József hagyatékából 

származó festményeket az önkormányzati 

intézményekben és épületekben helyezi el. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

 

Szarvas László 

Bajzát Péterné írt egy kérelmet. A kertje végén, ahol most építési telek van, ott 

szeretne kivágott szőlőt elhelyezni, melyet a tél folyamán feldolgoz. 

 

Bozsik Pál 

Akkor innentől kezdve mindenki odapakol mindent. Egy telket 1.000 Ft/hó 

összegért bérelhet, ha gondozza, nyírja a füvet stb. Ha 5-6 hónapon belül elrakja 

onnan, akkor ez nem vágja földhöz. 
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Szarvas László 

Ha a Képviselőtestület engedélyezi, semmi bajom nincs vele. Csak az emberek 

viselkedésével van bajom, letettétek oda a gazt, és mindenki odahordja. 

Medveczkiék is kipakoltak oda mindent. 

 

Hornyák Zoltán 

Havi 1.000 Ft, letakarítás, amikor elégette, illetve, ha pont valakinek az a telek 

tetszik, akkor egy héten belül pucolja el. Helyrajzi szám szerint kell kiadni neki, 

és csak a felét használhatja. Bár ennyiért én is bérlek! 

 

Szarvas László 

5.000 Ft/hó? Vagy van más javaslat? 

Szavazásra teszem fel a 613 hrsz-ú építési telek bérbeadását 2017. szeptember 1-

től 2018. április 30-ig terjedő határozott időre 5.000 Ft/hó bérleti díj ellenében 

Bajzát Péterné Visonta, Alkotmány út 15. sz. alatti lakos részére, kivágott szőlő 

tárolásának céljára az alábbi feltételekkel: 

- a telket csak hátulról (a kertje végétől) közelítheti meg, 

- a telket folyamatosan rendben tartja, takarítja (pld. fűnyírás), 

- a telken kizárólag a kivágott szőlőt tárolhatja, mást nem, 

- ha a bérleti szerződés időtartama alatt a telek értékesítésre kerül, úgy 15 

napon belül átpakol egy másik telekre, 

- a telken lévő közműveket változatlanul hagyja, sértetlenségükről 

gondoskodik, 

- a telken elhelyezett dolgokért az Önkormányzat nem vállal felelősséget, 

- a bérleti szerződés megszűnése után a telket kitakarított, tiszta állapotban 

kell visszaadnia az Önkormányzatnak. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

191/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 613 hrsz-ú építési telek 

bérbeadását 2017. szeptember 1-től 2018. április 

30-ig terjedő határozott időre 5.000 Ft/hó bérleti 

díj ellenében Bajzát Péterné Visonta, Alkotmány 

út 15. sz. alatti lakos részére, kivágott szőlő 

tárolásának céljára az alábbi feltételekkel: 

• a telket csak hátulról (a kertje végétől) 

közelítheti meg, 

• a telket folyamatosan rendben tartja, 

takarítja (pld. fűnyírás), 
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• a telken kizárólag a kivágott szőlőt 

tárolhatja, mást nem, 

• ha a bérleti szerződés időtartama alatt a 

telek értékesítésre kerül, úgy 15 napon 

belül átpakol egy másik telekre, 

• a telken lévő közműveket változatlanul 

hagyja, sértetlenségükről gondoskodik, 

• a telken elhelyezett dolgokért az 

Önkormányzat nem vállal felelősséget, 

• a bérleti szerződés megszűnése után a 

telket kitakarított, tiszta állapotban kell 

visszaadnia az Önkormányzatnak. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

 

 

Szarvas László 

A Templom homlokzat-felújítása, az omladozó vakolt megjavítása már nagyon 

sürgős feladat. Támogatásként tudjuk az Egyházközségnek átadni az összeget, 

és természetesen segítünk a lebonyolításban. 

Szavazásra teszem fel a Visontai Római Katolikus Templom homlokzatának 

felújítása céljából a Visonta Római Katolikus Plébánia részére 2.452.312,- Ft 

céltámogatás nyújtását. A céltámogatást a támogatott köteles templom 

homlokzat-felújítására fordítani és azzal legkésőbb 2017. október 31-ig 

számlákkal elszámolni és az esetleges különbözetet Visonta Községi 

Önkormányzat részére visszafizetni.  

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

192/2017. /VIII.14./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Római Katolikus 

Templom homlokzatának felújítása céljából a 

Visonta Római Katolikus Plébánia részére 

2.452.312,- Ft céltámogatást nyújt.  
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A céltámogatást a támogatott köteles templom 

homlokzat-felújítására fordítani és azzal 

legkésőbb 2017. október 31-ig számlákkal 

elszámolni és az esetleges különbözetet Visonta 

Községi Önkormányzat részére visszafizetni.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a céltámogatás nyújtásáról szóló 

szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. szeptember 15. 

 

 

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 19.30 órakor. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

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

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 


