
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2017. 

december 11-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 

 Szabóné Debrei Krisztina  

   Visontáért Nonprofit Kft. ügyvezető 

 

Szarvas László polgármester 

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

határozatképes, azt megnyitja.  

Köszönti továbbá a tanácskozási joggal megjelenteket is. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Krizsó Mihály Képviselőt jelöli ki. 

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet fogadja el a 

Képviselőtestület. Szavazásra teszi fel a napirendet. 

 

A Képviselőtestület napirendjét 7 fő jelenlétével, egyhangú igen szavazattal az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

N A P I R E N D 

 

1./ Beszámoló a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

Előadó: Hegedűs Hajnalka jegyző 

 

2./ 2018. évi önkormányzati ülések munkaterve 

 Előadó: Szarvas László polgármester 

   

Napirend után: indítványok, bejelentések. 
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Szarvas László 

Jelentést adok a lejárt határidejű határozatokról. Szavazásra teszem fel az 

írásbeli beszámoló elfogadását.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

323/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 228-

242/2017., 249-252/2017., 264-268/2017., 270-

277/2017., 280-281/2017., 283/2017. Ök. 

Határozatok végrehajtása megtörtént. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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: 

 

324/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy 

bárányhimlő elleni védőoltásra való jogosultság 

2 fő részére, helyi életkezdési támogatás 4 fő 

részére, temetési költségekre tekintettel 

települési támogatás 1 fő részére, beiskolázási 

segély 2 fő részére került megállapításra. 

 

A Képviselőtestület a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
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N A P I R E N D 

 

1./ Beszámoló a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

Előadó: Hegedűs Hajnalka jegyző 

 

Szarvas László  

Az anyag írásban kiküldésre került. Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Hegedűs Hajnalka 

Nincs szóbeli kiegészítés. 

 

Szarvas László  

A megszokott, jó vastag anyagot kaptuk, 50-60 oldal minimum. Van-e kérdés? 

Tudjuk szinte minden mozzanatát a hivatalnak. Igen részletes az anyag. A 

Hivatal a nehézségek ellenére is jól működik, a kollégák helyt állnak minden 

fronton, rendben van a munkájuk. 

 

Bozsik Pál 

Látjuk, hogy évről évre egyre több a feladata a Hivatalnak, aminek a kollégák 

változatlan számban próbálnak helyt állni. Látom, hogy már 18 óra és a 

Hivatalban még világosság van. Köszönjük, hogy így működik, és szeretnénk, 

ha így maradna. 

 

Szarvas László  

Csapatmunkában dolgoznak, lelkiismeretesen. Úgy, ahogy mondod, évről évre 

több feladat van, és igyekeznek minden kihívásnak megfelelni. 

 

Vigh Bertalan 

Csatlakozok az előttem szólóhoz. A közadók módjára behajtással kapcsolatban: 

minden elkerült a jegyzői hatáskörből? 

 

Hegedűs Hajnalka 

Az adók módjára történő behajtás mind átkerült a NAV-hoz. Azok maradtak, 

amik kifejezetten jegyzői hatáskörbe tartoznak, az iparűzési és a gépjármű adó 

behajtása. Valamelyest könnyebbég, de nem mondhatom, hogy túl sok behajtás 

volt. Jellemzően gyermektartásdíj évi kb. 20 eset volt.  

 

Szarvas László  

Van-e még kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

tevékenységéről készült beszámoló elfogadását. 
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A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

325/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hegedűs Hajnalka 

Köszönöm szépen. 

 

 

 

2./ 2018. évi önkormányzati ülések munkaterve 

 Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Szarvas László  

Az ülések munkatervénél a 2017. évit vettük alapul. Berci kérte, hogy a balesete 

miatt 2017-2018 évről együtt számoljon majd be a munkaterv szerint jövőre. 

Van-e még valami esetleg? Időpontjában ugyanott van 1 nap különbséggel, a 

határidőket betartva. 

Szavazásra teszem fel az írásban előterjesztett 2018. évi munkaterv elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

326/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Visonta Községi 

Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. évi 

munkatervét elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Napirend után: indítványok, bejelentések. 

 

Szarvas László 

A Kft. elkészítette 2018. évi üzleti tervét. Itt van Szabóné Debrei Krisztina, van-

e szóbeli kiegészítés? 

 

Szabóné Debrei Krisztina 

2018. évi üzleti tervet elősorban az előző évi gazdasági mutatók alapján 

készítettem. 2017. évhez képest nem tervezünk változást sem létszámban, sem 

feladatot tekintve. Költségekben, bevételben nagy változás nem fog történni, 

igyekszünk minden évben pozitív eredményt elérni.  

 

Szarvas László 

Mi is így tervezzük. Van-e kérdés? Nincs.  

Szavazásra teszem fel a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti 

tervének elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

327/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

 

Szarvas László 

A falugyűlésen itt volt az úriember a TAK és TKR ügyében. Ezeket kapcsolatos 

határozatokat kell meghozni. Van-e kérdés, hozzászólás? Az anyag szerintem 

rendben van, egy-két átfésülnivaló van benne, amit jegyzőnő el fog végezni. 

Egyedüli kérdés számomra a tagolt tetőszerkezet. Azt megnézzük, hogy 

engedélyezhetjük-e? Szerintem nem rontja a településképet. Valami trükköt az 

új utcában is biztos be fognak vetni. Beletenném, hogy lehessen tagoltabb 

tetőszerkezetet tenni. 

 

Hornyák Zoltán 

Ezt most megcsinálták, de mindig jön újabb divat, újabb hóbort. Elfogadunk 

most 2017. decemberében valamit, de lehet, hogy jövőre vagy 2 év múlva 

változik. Nem értek egyet például már most azzal, hogy a magasságát 
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bekorlátozzuk. Lehet, hogy lesz olyan jellegű építkezés, ami sokkal magasabb 

építmény, akkor mi van?  

 

Hegedűs Hajnalka 

Az Arculati Kézikönyvnek az a lényege, hogy egységes arculatot adjon az egyes 

településrészekre, vagy a településre. A módosítása nem olyan vészes, mint volt 

korábban. Az Arculati Kézikönyvet egy határozattal lehet módosítani, hosszú 

várakozási idő nélkül, szakmai előkészítés viszont kell hozzá. Kb. 1 hónap alatt 

le lehet folytatni a módosítást, rugalmasabb, mint a rendezési terv előírása volt. 

 

Hornyák Zoltán 

Van már a faluban egy ilyen ház, nem is néz ki rosszul. Nincs élesítve a dolog, 

de már felvetődik a kérdés. Kék tető legyen, ne legyen?  

 

Szarvas László 

Egységes arculatra törekszünk mi is. Bosszankodnánk, ha valaki teljesen oda 

nem illőt tervezne, illetve építene. A felelősség most már a tervezőé, megkötés 

nekik is kell, hogy összevissza dolgokat ne tervezzenek. Ezt kötelező ebben az 

évben elfogadni a testületnek, és rögtön az elején látjuk, hogy lesz ez módosítva, 

nem is egyszer. De fog működni, mert egyszerűbb a módosítás. A rendezési terv 

is tartalmazza egyébként, hogy milyen magasságú épületek lehetnek. Nem 

egyszerű ezekkel a településrendezési eszközökkel bánni. Van nem is egy 

eszköz, amivel majd kínlódunk. Ha azt mondjuk valakinek, hogy 

megcsinálhatjátok, tudnunk kell, hogy mit lehet. 

 

Hornyák Zoltán 

Van egy új utcánk, pár telek már elkelt, és jönnek a párok, van egy elképzelésük, 

idejön, és azt mondjuk, hogy „bocsi, ilyet nem építhettek”. Azt mondják, hogy 

„minek jöttem ide”? 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a partnerségi egyeztetési eljárás lezárását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

328/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzatának 

Képviselőtestülete – a településkép védelméről 

szóló 2016. évi LXXIV törvény alapján készülő 

településképi arculati kézikönyv és településképi 

rendelet vonatkozásában a településfejlesztéssel, 
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településrendezéssel és településkép védelemmel 

összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 

szóló 12/2017. (VI.19.) Önkormányzati rendelet 

szerinti partnerek véleményét kikérte. Az 

egyeztetés során nem érkezett be vélemény, 

észrevétel a partnerek részéről. 

A Képviselőtestület a partnerségi egyeztetési 

eljárást lezárja.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

Szarvas László 

Rugalmasak vagyunk. Kirívó rondaságot biztos nem szeretne senki. A tagolt 

szerkezet engem például nem zavar. Van egy eszközünk, amit majd 

módosítgatni kell, és majd fogunk is. Ennek szellemében javaslom elfogadásra 

annyi módosítási javaslattal, hogy most beletenném a tagolt szerkezetet, hogy 

akkor már azzal se kelljen kínlódni. Van-e még kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel Visonta Község Településképi Arculati Kézikönyvének 

elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

329/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete – a településkép védelméről 

szóló 2016. évi LXXIV törvény alapján a 

településfejlesztéssel, településrendezéssel és 

településkép védelemmel összefüggő partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló 12/2017. (VI.19.) 

Önkormányzati rendelet szerinti partnerek, 

valamint a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztés stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a 

Heves Megyei Építész Kamara, Nemzeti Média- 

és Hírközlési Hatóság, a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatósága és a kulturális örökség védelméért 

felelős miniszter véleményének kikérésével - 
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„Visonta Településképi Arculati Kézikönyve” 

című dokumentumot elfogadja és jóváhagyja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a településkép védelméről szóló rendelet-tervezet 

előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 20/2017. (XII.30.) 

önkormányzati rendelete 

 

a településkép védelméről 

 

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Szarvas László 

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása megküldte a 2018. évi belső 

ellenőrzési terv javaslatot. Ebben az évben az óvoda élelmezés-gazdálkodását 

vettük górcső alá. Sok intézmény már nem maradt. A következő évben a 

Községi Önkormányzat munkaügyi folyamatait, valamint a Kft-nél a 

szerződésben foglaltak ellenőrzése, és a gépjármű forgalmának ellenőrzése. 

Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

330/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a „Javaslat a 2018. évi belső 

ellenőrzési terv elfogadására” című előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

 

1. A Képviselőtestület Visonta Községi 

Önkormányzat irányítása és felügyelete alá 
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tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső 

ellenőrzési tervét jóváhagyja. 

 

2. A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy 

jelen döntéséről, a határozat megküldésével 

tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség 

Többcélú Társulását. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  2017. december 31. 

 

Szarvas László 

A Heves Megyei Közgyűlés évről évre megkeres minket a Heves Megyei 

Rendészeti és Közbiztonsági Díj és idén még a Heves Megyei Klímabarát 

díjazottjára javaslattételre. Először a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági 

Díjról beszéljünk. Nem szoktunk javaslatot tenni. Részemről most sincs. Van-e 

valakinek javaslata? Nincs javaslat.  

Szavazásra teszem fel, hogy az Önkormányzat nem tesz javaslatot a Heves 

Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjra. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

331/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete nem tesz javaslatot a Heves 

Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj 

díjazottjára. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. január 15. 

 

Szarvas László 

A Heves Megyei Klímabarát díjazottjára javaslattétel. Van-e valakinek 

javaslata? 

 

Hornyák Zoltán 

Valaska Józsefet javaslom. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel, hogy az Önkormányzat a Heves Megyei Klímabarát 

Díjra Valaska Józsefet, a Mátrai Erőmű Zrt. Igazgatóságának elnökét javasolja. 
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A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

332/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Heves Megyei Klímabarát 

Díjra felterjeszti Valaska Józsefet, a Mátrai 

Erőmű Zrt. Igazgatóságának elnökét. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. január 15. 

 

Szarvas László 

A Kisherceg Alapítvány a Visontai Gyermekekért részére nyújtott támogatás 

felhasználásra került és az Alapítvány elszámolt. Bábszínházi előadásra, 

kirándulásra, táboroztatásra költötték a támogatást. Az elszámolást a Hivatal 

rendben találta. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel az 5/2017. /I.23./ Ök. határozat alapján a Kisherceg 

Alapítvány a Visontai Gyermekekért részére nyújtott 200.000,- Ft működési 

támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadását, mely összeget az 

Alapítvány az Alapító Okiratukban szereplő célokra fordítottak. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

333/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az 5/2017. /I.23./ Ök. 

határozat alapján a Kisherceg Alapítvány a 

Visontai Gyermekekért részére nyújtott 

200.000,- Ft működési támogatás 

felhasználásáról készült beszámolót elfogadja.  

A támogatás összegét a Kisherceg Alapítvány a 

Visontai Gyermekekért az Alapító Okiratban 

szereplő célokra fordítottak. 

A cél szerinti támogatás felhasználása 

összegszerűségében megtörtént, visszafizetési 

kötelezettség nem keletkezett. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 



11 
 

Szarvas László 

A Peter Cerny Alapítvány is elszámolt, a támogatás felhasználásra került. Az 

elszámolást a Hivatal rendben találta. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a 76/2017. /III.20./ Ök. határozat alapján a Peter Cerny 

Alapítvány részére nyújtott 10.000,- Ft támogatás felhasználásáról készült 

beszámoló elfogadását, mely összeget az Alapítvány egyszerhasználatos orvosi 

eszközök beszerzésére fordította.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

334/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 76/2017. /III.20./ Ök. 

határozat alapján a Peter Cerny Alapítvány a 

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” Közhasznú 

Szervezet részére nyújtott 10.000,- Ft támogatás 

felhasználásáról készült beszámolót elfogadja. 

 

A támogatás összegét a Peter Cerny Alapítvány a 

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” Közhasznú 

Szervezet egyszerhasználatos orvosi eszközök 

beszerzésére fordította. 

 

A cél szerinti támogatás felhasználása 

összegszerűségében megtörtént, visszafizetési 

kötelezettség nem keletkezett. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Hegedűs Hajnalka 

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a családi bölcsődei szolgáltatás a 

családi napközik utódjának tekinthető, a családi bölcsődei szolgáltatás bevételeit 

és kiadásait a Gyermekek napközbeni ellátása kormányzati funkción kell 

kimutatni. Ennek következtében a Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha alapító 

okiratában az alaptevékenységhez tartozó feladatok között a Gyermekek 

bölcsődei ellátása kormányzati funkció helyett a Gyermekek napközbeni ellátása 

kormányzati funkciót kell szerepeltetni. Egy ilyen módosítást jövő januárban 

újra kell tenni, mert január 1-től a feladat megnevezése ismét meg fog változni. 
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Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha Alapító Okiratát 

Módosító Okirat, valamint egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

335/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 

Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha Alapító 

Okiratának módosítását az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

 

1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép:   

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének 

kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
Kormányzati 

funkciószám 

Kormányzati funkció 

megnevezése 

1 

013360 Más szerv részére végzett 

pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

2 
091110 Óvodai nevelés, ellátás 

szakmai feladatai 

3 

091120 Sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai  

4 
091140 Óvodai nevelés, ellátás 

működtetési feladatai 

5 
096015 Gyermekétkeztetés 

köznevelési intézményben 

6 
096025 Munkahelyi étkeztetés 

köznevelési intézményben 

7 
104030 Gyermekek napközbeni 

ellátása 

8 

104035 Gyermekétkeztetés 

bölcsődében, 

fogyatékosok nappali 

intézményében 
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9 
104036 Munkahelyi étkeztetés 

bölcsődében 

10 
104037 Intézményen kívüli 

gyermekétkeztetés 

 

2. Az alapító okirat 5.1 pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 

rendje:   

A költségvetési szerv vezetőjét Visonta Községi 

Önkormányzat Képviselőtestülete nevezi ki és 

menti fel. A kinevezés határozott időtartamra, 5 

évre szól, a hatályos jogszabályok szerint. A 

kinevezést pályázat kiírása előzi meg. A 

költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

szerinti közalkalmazotti jogviszonyban áll.  

Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorolja.  

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

A Képviselőtestület a Visontai Szivárvány Óvoda 

és Konyha módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja. 

 

Felelős:      polgármester 

Határidő:    2017. december 19. 

 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet módosítását tartalmazó rendelettervezet 

elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 21/2017. (XII.11.) 

Önkormányzati rendelete 
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a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.20.) 

Önkormányzati rendelete módosításáról 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

Szarvas László 

Egyebek: A Csapás úti korlátot a porfestő üzem csak jövőre tudja vállalni. 

Rozsdás korlátot nem tudunk kitenni, így csak jövőre lesz kész. A bolt elé a 

korlát elkészül kb. 1-1,5 hét múlva.  

 

Hornyák Zoltán 

Irénkééknek a kerítésoszlop? Már van, ami nagyon ki van dőlve. 

 

Szarvas László 

Megvettük az anyagot, csak a fiúk a fát hordják. 

 

Hornyák Zoltán 

Akkor csináltassuk meg külsőssel.  

 

Szarvas László 

A Mátraközmű Kft. sara lenne, meg is ígérték. Úgy számoltam, hogy 

megvesszük az anyagot és levonjuk tőlük. Túlvállalta magát, nincs embere. 

Nincs még elszámolva, le tudjuk tőlük vonni. 

Tájékoztatásként: kértem tőlük, hogy a Csapás út alján lévő közterületi bejárót, 

ami most Ferencsik Imié, mart aszfaltból szórják meg. Azért nem történt meg, 

mert elfogyott az aszfalt. A KMP-től lehet vásárolni az önkormányzatoknak 30 

tonnát. Elindítottam a történetet. 1.500-1.700 Ft-ért adnak egy tonnát. Kb. 

50.000-60.000 Ft-os költség lenne. Kell kb. 20 tonna. Finomra van őrölve, jó 

minőségű. Nem bízom benne, hogy idén megcsináljuk, mert a két ünnep között 

a fű se nő, de remélhetőleg legalább az idén az engedélyt megkapjuk hozzá. 

 

Hornyák Zoltán 

Említetted a boltot. A boltnak megváltozott a funkciója, minden szállító hátul 

jön. Teljesen hátra kell nekik bemenni, már a szennyvízaknát tapossák szét a 

nagy kocsikkal. Azért kellene megcsinálni normálisan, mert hordják ki a sarat. 

Naponta többször is jön áru. Az aknatetőt is meg kellene csinálni. 

 

Szarvas László 

Egy kocsi szélességre terveztük, de megcsináljuk szerintem az egészet. Érdekes 

tulajdonviszonyok vannak ott. Érdekes kérdés lesz, hogy kinek meddig tart a 

tulajdona. 
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Hegedűs Hajnalka 

Megváltozott a településen a hulladékszállítással foglalkozó közszolgáltató, ezt 

a köztisztasági rendeletben nevesíteni kell. Jelenleg az NHSZ van megnevezve. 

Október 1-től az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. lett a közszolgáltató. 

Mindezen változások miatt szükségessé válik a köztisztasági rendeletünkben 

nevesített szolgáltató változása miatt az önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról és a 

köztisztasági feladatok ellátásáról szóló rendelet módosítását tartalmazó 

rendelettervezet elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 22/2017. (XII.19.) 

Önkormányzati rendelete 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatásokról és a 

köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 11/2016. 

(VI.29.) Önkormányzati rendeletének 

módosításáról. 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

 

Hegedűs Hajnalka 

A bárányhimlő elleni védőoltással kapcsolatban most a rendeletben az szerepel, 

hogy „a visontai állandó lakóhellyel rendelkező, 1. életévét betöltött, és 

legfeljebb 15 éves korú általános iskolás tanuló gyermeket, a törvényes 

képviselő kérelme és hozzájárulása alapján, térítésmentesen bárányhimlő elleni 

védőoltásban részesíti” Az „1 életévét betöltött” feltétel azért került bele, mert 

volt egy alkalmazási javaslata a vakcinának, amely azt írja, hogy 1 éves kortól 

ajánlatott. Van egy visontai lakos, akinek 9 hónapos a gyermeke, és szeretnék 

beadatni a védőoltást. Ha megvárják, hogy betöltse az 1 évet, pont akkor lesz a 

járvány. A javaslat az lenne, hogy az „1 életévét betöltött” maradjon ki. Minden 

védőoltást, amit az Önkormányzat ad, azt az igénybe vevők saját felelősségükre 

veszik igénybe. Ha kivesszük az 1 évet, akkor adhatják be, amikor a 

gyermekorvos úgy látja.  
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Hornyák Zoltán 

És ha nem módosítunk rendeletet, hanem azt mondjuk, hogy az orvos 

javaslatára? 

 

Szarvas László 

Szülői fejjel gondolkodva nem is tudom, hogy mikor adható be. Bejön Andihoz, 

mi megvesszük, a saját gyermekorvosa meg beadja. Kivesszük az 1 évet, és a 

gyermekorvos eldönti, hogy hogy adja. Ha ő bevállalja, hogy 9 hónaptól 

beadható, akkor adja. 

Szavazásra teszem fel a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, 

gyermekjóléti és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

rendelet módosítását tartalmazó rendelettervezet elfogadását. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 23/2017. (XII.11.) 

Önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, 

gyermekjóléti és egyes személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról szóló 21/2013. (XII.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

Szarvas László 

A 2. helyrajzi szám miatt Maróti Attila adott be egy kérelmet a visszavásárlási 

jog határidejének meghosszabbítására. Csináltak egy Visonta Szőlőbirtok Kft-t, 

és elég jó tárgyalások folynak, hogy megvásárolják a Brezova borászati részét. 

Attila azt mondta, hogy nem szeretne a két lehetőség közt a padlóra ülni. Ha 

nem jön össze a Brezova, akkor ez mindenképpen kell neki, ezért március 31-ig 

meghosszabbítanánk a visszavásárlási lehetőséget és az átköltözési 

kötelezettséget is 2018. február 28-ig hosszabbítsuk meg. 

Szavazásra teszem fel a visontai 2 hrsz-ú kivett üzemre megkötött adásvételi 

szerződés módosításának jóváhagyását, mely szerint a vevő a Visonta, Táncsics 

u. 6. szám alatti telepet 2018. február 28-ig köteles teljes mértékben felszámolni 

és áthelyezni a visontai 2 hrsz-ú ingatlanra, valamint Visonta Községi 

Önkormányzat javára bejegyzett visszavásárlási jog 2018. március 31-ig áll 

fenn. 
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A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

336/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a visontai 2 hrsz-ú 9727 m2 

nagyságú, forgalomképes, üzleti vagyonba 

tartozó ingatlanra megkötött adásvételi szerződés 

módosítását, mely szerint a vevő a Visonta, 

Táncsics u. 6. szám alatti telepet 2018. február 

28-ig köteles teljes mértékben felszámolni és 

áthelyezni a visontai 2 hrsz-ú ingatlanra, 

valamint Visonta Községi Önkormányzat javára 

bejegyzett visszavásárlási jog 2018. március 31-

ig áll fenn, jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. január 31. 

 

Szarvas László 

Kovács Krisztián összeszedett egy csomó mindent. Mondtam neki, hogy 

december 1-től ketyeg az 1.000 Ft/óra. Benyújtott egy kérelmet, hogy a volt 

TSZ-iroda udvarán jelöljünk ki egy kis területet, amit bérelhetne, ha van ilyen. 

 

Bozsik Pál 

A régi TSZ műhelynél van olyan, ahol nem zavar minket. Valahol megértem, de 

ez a mi területünk.  

 

Szarvas László 

Adjunk helyet egy korlátozott ideig, 2018. március 31-ig. Addig is fizessen 

bérleti díjat 11.000 Ft/hó +ÁFA összegben. A TSZ udvarból pedig mindent 

vigyen el 8 napon belül. 

Szavazásra teszem fel a volt TSZ műhely meghatározott részének bérbeadását 

2017. december 1-től 2018. március 31-ig terjedő határozott időre 11.000 Ft/hó 

+ ÁFA bérleti díj ellenében a Kétvidok Kft. részére, árokásó, traktor és IFA 

tehergépkocsi tárolása céljából azzal a feltétellel, hogy a TSZ udvarból minden 

eszközt 8 napon belül szállítson el. 
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A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

337/2017. /XII.11./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a volt TSZ műhely erre 

kijelölt területét bérbe adja 2017. december 1-től 

2018. március 31-ig terjedő határozott időre 

11.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díj ellenében a 

Kétvidok Kft. részére, árokásó, traktor és IFA 

tehergépkocsi tárolása céljából azzal a feltétellel, 

hogy a TSZ udvarból minden eszközt 8 napon 

belül elszállít. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. január 11. 

 

 

 

Bozsik Pál 

Bizottsági ülésen beszéltünk a Balatonszemesi nyaraló konyha átadás-

átvételéről.  

 

Hornyák Zoltán 

Krisztivel is beszéltünk róla. Télen nem működik. 

 

Bozsik Pál 

A szerződést szeretné felmondai.  

 

Szarvas László 

Felmondhatja. Amit kért a testület a Kft-ről és a közhasznúságról, az az anyag 

készül. A felmerült kérdésekre választ adnak.  

 

Hornyák Zoltán 

Úgy akarja, hogy 2018-at ugyanúgy tervezi, de akkor nem tervezhet ugyanúgy, 

ha mi másként döntünk. 

 

Hegedűs Hajnalka 

A január szokott kérdés lenni, mert januárban is szüksége van a Kft-nek a 

támogatásra. Ezért terjesztette elő most. 
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Szarvas László 

Van-e még kérdés? Nincs. Békés, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, és 

boldog, sikerekben gazdag új évet! 

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 17.50 órakor. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

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

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 


