
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2018. 

január 22-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 

 Kovács László Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemvezető főmérnök 

 Jakabovits Beáta művelődésszervező 

 Váradi Zsoltné könyvtáros 

 

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 Oravecz József 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./  Községünk ivóvízellátása és szennyvízkezelése 

 Előadó: VÍZMŰ Zrt. képviselője  

 

2./ Tájékoztató a település hulladékszállítási szolgáltatásának ellátásáról

 Előadó: NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 

 képviselője 

 

3./ 2018. évi költségvetés megtárgyalásának I. fordulója 

 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: 

 

1/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 288-

318/2017., 320-322/2017., 327/2017., 330/2017., 

332-341/2017. 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: 

 

2/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy 

bárányhimlő elleni védőoltásra való jogosultság 

1 fő részére, helyi életkezdési támogatás 2 fő 

részére, temetési költségekre tekintettel 

települési támogatás 3 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./  Községünk ivóvízellátása és szennyvízkezelése 

 Előadó: VÍZMŰ Zrt. képviselője  

 

Szarvas László 

Köszöntöm Kovács László üzemvezető főmérnök urat a Vízmű Zrt. részéről. 

Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az anyag írásban kiküldésre 

került, van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Kovács László 

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselőtestület! Az anyag írásban kiküldésre 

került, de kiegészíteném azzal, ami nincs benne: 

1. Szeptembertől személycserékre került sor középvezetői szinten, az akkori 

hálózati művezető leváltásra került, és azóta az ő helyét betöltő másik 

művezető is elment. Most vadiúj kolléga van a szennyvízhálózat élén. 

Kovácsné Bankó Zsuzsa az ágazatvezető, ő megmaradt. Igyekszünk továbbra 

is zökkenőmentesen megoldani a problémákat.  

2. Szivattyú probléma esetén a házi szennyvízátemelő szivattyúk központi 

diszpécseréhez kell beszólni. 24 órán belül elhárítjuk a problémát, erre 

jogszabály is kötelez.  

3. A tavalyi évben, - kiegészítve a beszámolót - a Csapás úton segédkeztünk a 

hálózatfejlesztésben. A továbbiakban is megpróbálunk segíteni. 

 

Szarvas László 

Az együttműködést mi is köszönjük, bármit kérünk, mindig úgy álltok hozzá. 

Idén is lesz két utcafelújítás, erre megnyertük a forrást. Ezzel meg foglak keresni 

benneteket. A Dózsa György út, és Arany János út ebben az évben a pályázatból 

megújul, és a megszokott módon a vízhálózatot, az alépítményeket is rendbe 

tesszük alatta, hogy ne kelljen az új aszfaltot felbontani. Kimerítő volt a 

beszámoló. Észrevettük, hogy a kollégákat lecseréltétek, de nagyon nem kell 

zaklatni Benneteket. Az előző években lényegesen többször kellett keresni. Jól 

működik a rendszer, most nem hallottam annyi panaszt a szennyvíz működéssel 

kapcsolatban. Nem akarom elszólni, remélhetőleg hosszú távon így marad. Van-

e kérdés? 

 

Vigh Bertalan 

Az 5-ös kútról lehet tudni bővebben? 

 

Kovács László 

Az itt rendelkezésre álló vízbázis Detk községben van, ott lemélyítésre kerül egy 

5. számú kút, 800-1000 liter/perc vízhozam a terv. Ennek megvan a vízjogi 

létesítési engedélye. Célunk: a bányavíztől történő vízátvétel teljes 
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megszüntetése. A Bánya sem érdekelt már ebben. Közös műszaki okok mentén 

gondolkodunk így. Ennek stabil a vízmennyisége. Már nem voltak érdekeltek, 

ezért került erre sor. Szeretném megdicsérni az Önkormányzatot, hogy ilyen 

előrelátóan gondolkodik, és ha az aszfaltot lecserélik, akkor a vezetékeket, az 

alépítményt is. 

 

Szarvas László 

Köszönjük, mi nemcsak a látványra adunk. Gondolom, észre lehet venni, hogy 

nem lesz annyi probléma vele. Van-e még kérdés? Nincs.  

Szavazásra teszem fel a Heves Megyei Vízmű Zrt. Gyöngyösi Üzemegységének 

Visonta község ivóvízellátásáról, szennyvízelvezetéséről, és a szennyvíztisztító 

telep működéséről készült beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Heves Megyei Vízmű Zrt. 

Gyöngyösi Üzemegységének Visonta község 

ivóvízellátásáról, szennyvízelvezetéséről, és a 

szennyvíztisztító telep működéséről készült 

beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2./ Tájékoztató a település hulladékszállítási szolgáltatásának ellátásáról

 Előadó: NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. képviselője 

 

Szarvas László 

Nem érkezett meg a Hulladékkezelő Nonprofit Kft. képviselője, és nem is 

jeleztek vissza. Az anyag írásban kiküldésre került. Sok anomália nincs. Ebben 

az évben egy Társulást hoztunk létre, amely ellátja a szolgáltatási feladatokat. 

Nem a Képviselőtestület választja ki, hogy ki szállítson, hanem a Társulás végzi 

el a feladatot. Nekünk ugyanaz maradt a szállítónk. Sok probléma nem volt a 

céggel. Régen a PEVIK Kft. szolgáltatott. Akkor még több községben helyen 

maradt, ezek megérezték a változást, de így mi nem. Van-e kérdés? Ha igen, 

felírjuk és 15 napon belül válaszolunk. Kiküldjük, hogy mikor lesznek a 

szállítások. Zoli kérte korábban a zöldhulladék szállítás időpontokat módosítani. 

Reméljük, át tudjuk csoportosítani. 8 alkalommal lesz.  
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Vigh Bertalan 

Próbáljuk őszre sűríteni ezeket az időpontokat. 

 

Szarvas László 

Jelezni fogjuk, hogy volt egy ilyen kérésünk. Van-e még kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel az NHSZ Kft. Visontán végzett hulladékszállítási 

tevékenységéről készült tájékoztatójának elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az NHSZ Gyöngyösi 

Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 2017. évben 

Visontán végzett hulladékszállítási 

tevékenységéről készült tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

3./ 2018. évi költségvetés megtárgyalásának I. fordulója 

 Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Szarvas László 

Az Ügyrendi Bizottsági ülésen elhangzottak alapján elkészült a teljes anyag. 

Van-e kérdés? Hozzászólás? Nincs. 

Szavazásra teszem fel az Ügyrendi Bizottság által előterjesztett támogatások 

betervezését a 2018. évi költségvetésbe. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évre az alábbi 

támogatások betervezését hagyja jóvá: 

 

- Állategészségügy 1.100.000,- Ft 

- Polgári védelem 40.000,- Ft 

- Kistérségi feladatellátásra (gyógytestnevelés, 
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 belső ellenőrzés, orvosi ügyelet, hulladékgazdálkodás) 1.500.000,- Ft 

- Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási  

Önkormányzati Társulás 20.000,- Ft 

- Fiatalok életkezdési támogatása (babakötvény) 1.500.000,- Ft 

- Lakossági szemétszállítás támogatása 13.000.000,- Ft 

- Visontai Asztalitenisz Sportegyesület támogatása 200.000,- Ft 

- Sportegyesület támogatása 

 (kispályás labdarúgó csapat és ovi-iskolai foci 

támogatásával együtt) 6.000.000,- Ft 

- Lövészklub támogatása 400.000,- Ft 

- Kisherceg Alapítvány támogatása 300.000,- Ft 

- Visontai Kulturális Egyesület támogatása 900.000,- Ft 

- Visontai Polgárőr Egyesület támogatása 500.000,- Ft 

- Vöröskereszt támogatása 50.000,- Ft 

- Hegyközség támogatása hegyőr foglalkoztatására 750.000,- Ft 

- Hegyközség támogatása jégeső elhárító rendszer 

 üzemeltetésére 1.000.000,- Ft 

- iskola működtetése 475.000,- Ft 

- lovas oktatás támogatása 600.000,- Ft 

- sakk szakkör támogatása 100.000,- Ft 

 

Összesen: 28.435.000,- Ft 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 19. 
 

Szarvas László 

Az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a Tornacsarnok belépőket meghatározó 

Ök. Határozat kerüljön kiegészítésre, mely szerint a helyi körzeti megbízott 

ingyen használhatja a tornacsarnokot. 

Szavazásra teszem fel a Tornacsarnok belépőket meghatározó 262/2017. 

(XI.13.) Ök. Határozat kiegészítését, mely szerint a helyi körzeti megbízott 

ingyen használhatja a tornacsarnokot. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Tornacsarnok belépőket 

meghatározó 262/2017. (XI.13.) Ök. Határozat 

kiegészítését, mely szerint a helyi körzeti 
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megbízott ingyen használhatja a tornacsarnokot, 

elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

Szarvas László 

Az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a Művelődési Ház bérleti díjait 

meghatározó Ök. Határozat kerüljön kiegészítésre a kemence bérleti díjával. 

Szavazásra teszem fel az Ügyrendi Bizottság írásbeli előterjesztését arra 

vonatkozóan, hogy a Művelődési Ház bérleti díjait meghatározó 259/2017. 

(XI.13.) Ök. Határozat kerüljön kiegészítésre a kemence bérleti díjával. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Művelődési Ház bérleti 

díjait meghatározó 259/2017. (XI.13.) Ök. 

Határozatot az alábbiakkal egészíti ki: 

 

A pinceudvaron lévő kemence bérleti díja: 

2.000,- Ft/alkalom. 

 

A kemencét csak az Önkormányzat által 

biztosított fával lehet fűteni. 

 
Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

Szarvas László 

Intézményi beszerzési igényeknél a 2018. évre tervezett felhalmozási kiadásokat 

kiegészíteném: a mai napon szóltak, hogy a Hősök tere 4. sz. alatti boltban nem 

elég a villamos keresztmetszet, ez kb. 100.000 Ft, valamint egy vízszűrő 

berendezést szeretnék a Hivatalba, ez kb. bruttó 85.000 Ft.  

Ezzel a módosítással szavazásra teszem fel az Ügyrendi Bizottság javaslatát, 

mely szerint 2018. évben az írásbeli előterjesztés szerinti beruházások, 

felújítások kerüljenek betervezésbe a költségvetésbe. 
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A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 2018. évi költségvetésbe az 

alábbi beruházások, felújítások betervezését 

hagyja jóvá (adatok ezer Ft-ban): 

 

 

2018. évre tervezett "kiemelt" dologi kiadások 

 

Óvoda 

- szakmai eszközökre 

/folyóiratok, konferencia, továbbképzés/ 100.000,- Ft 

- szakmai anyagokra 150.000,- Ft 

-  kisméretű kerti műanyag asztalokra, székekre 60.000,- Ft 

- elhasználódott játékok cseréjére 100.000,- Ft 

- konyhai eszközökre 30.000,- Ft 

- családi bölcsődékbe játékokra 60.000,- Ft 

 

Művelődési Ház 

- Készletbeszerzésre 355.000,- Ft 

- Reklám, propaganda kiadásra 

/Hírvivő évi 2 szám, egyéb reklám/ 465.000,- Ft 

- Karbantartási munkálatokra 200.000,- Ft 

- 2018. évi programokra 10.900.000,- Ft 

- ifjúsági klub padlójavítás 500.000,- Ft 

-  kisebb szakmai eszközök beszerzése 200.000,- Ft 

  

Könyvtár 

- könyvekre, folyóiratokra, egyéb információhordozókra 500.000,- Ft 

-   szakmai anyagokra /kézműves foglalkozáshoz, mesetáborhoz, 

 ajándékkönyvek a díjazottaknak/ 70.000,- Ft 

 

Fogorvos 

- gyógyszerekre, fogászati anyagokra, 

 gyermekfogászat anyagaira 350.000,- Ft 

 

Nyugdíjas Klub 

- kisebb értékű eszközökre (konyhai szakmai 

 eszközök, gyógyászati eszközök) 70.000,- Ft 
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- kirándulásokra (2 alkalom) 200.000,- Ft 

- rendezvényekhez anyagbeszerzésre 100.000,- Ft 

 

Város- és községgazdálkodás 

- szúnyogirtásra 500.000,- Ft 

 

Sportcsarnok 

- sporteszközökre, kisebb értékű eszközökre 

/elhasználódott működtetési eszközök pótlása/ 45.000,- Ft 

- karbantartási munkálatokra  20.000,- Ft 

 

2018. ÉVRE TERVEZETT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 

 

(adatok ezer Ft-ban) 

 

MEGNEVEZÉS 

 

BERUHÁZÁS, 

FELÚJÍTÁS 

 

TÁMOGATÁS 

Város-és községgazdálkodás 8.175 15.000 

- víz-és csatornahálózat fejlesztése 490  

- autómosó létesítése 5.000  

- felnőtt játszótér 2.000  

- ivókút a Táncsics utcai 

játszótérhez 

500  

- Hősök tere 4. sz. épület villamos 

keresztmetszet bővítése 

100  

- Vízszűrő berendezés beszerzése 85  

Közvilágítás 5.000  

- közvilágítás bővítése a Vadvirág-

Tündérkert összekötő utakon 

5.000  

Óvoda 45.570  

- tornaszoba kialakítása 43.000  

- faelgázosító kazán 2.000  

- kisértékű tárgyi eszközök  

(takaróponyva, felmosószett, 2 db 

matrac, forgószék, ablaktisztító) 

 

 

100 

 

- konyhai kisértékű tárgyi eszközök  

(10 db ételszállító badella, lemez-

szekrény, 2 db hokedli, szemetes, 

raklap, dobogó) 

 

 

 

470 

 

Helyi közutak 30.500  

- útfelújítás (Dózsa Gy. u., Arany J. 

u.) 

 

30.500 
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Igazgatás 330  

- kisértékű tárgyi eszközök  

(mobiltelefon, hivatal hangosítás, 

monitor) 

 

 

330 

 

Háziorvos 100  

- kisértékű tárgyi eszközök  

(3 db vérnyomásmérő, 4 db 

betegszék) 

 

 

100 

 

Védőnő 50  

- kisértékű tárgyi eszközök  

(mobiltelefon, vérnyomásmérő) 

 

50 

 

Művelődési Ház 150  

- kisértékű tárgyi eszköz 

(bortároló) 

 

150 

 

Könyvtár 20  

- kisértékű tárgyi eszköz 

(irodaszék) 

 

20 

 

Tornacsarnok 2.035  

- uszoda felújítása 1.500  

- testépítő gép 355  

- kisértékű tárgyi eszközök  

(cipőtároló polc, beépített szekrény, 

magnó, szivattyú) 

 

 

180 

 

Családi bölcsőde 560  

- játszótér kialakítása, napvitorla 500  

- kisértékű tárgyi eszközök  

(számítógép hangfal, kézi botmixer) 

 

60 

 

Temető 2.000  

- új urnafal létesítése 2.000  

Lakáshoz jutás támogatása  15.000 

- lakáscélú helyi támogatás  15.000 

MINDÖSSZESEN: 94.490 15.000 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 19. 

 

 

Szarvas László 

A térítési díjakat felülvizsgáltuk, - változtak a normák - melyre az Ügyrendi 

Bizottság írásos javaslatot tett. Szavazásra teszem fel a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló rendelet módosításának elfogadását. 
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A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 1/2018. (I.23.) 

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 

Szavazásra teszem fel az Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely szerint Visonta 

Községi Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és az 

intézmények foglalkoztatottai 2018. évben bruttó 200.000,- Ft/fő cafeteria 

juttatásban részesüljenek.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Visonta Községi 

Önkormányzat által foglalkoztatott 

közalkalmazottak és az intézmények 

foglalkoztatottai részére 2018. évre bruttó 

200.000,- Ft/fő cafetéria-juttatást állapít meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 19. 

 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések. 

 

Szarvas László 

A Kft. gazdasági szempontokra való hivatkozással visszaadja a konyhát a 

Garden Panzióban. Tehát arról kellene dönteni egyrészt, hogy visszavesszük, 

másrészt, hogy bérlőt keresünk az üzemeltetésére. Kb. 800.000 Ft-ért ki tudjuk 

adni egy évre.  
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Szavazásra teszem fel, hogy a Képviselőtestület hagyja jóvá a balatonszemesi 

üdülőben lévő konyha és étterem üzemeltetési feladatainak a Kft-től történő 

visszavételét. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a balatonszemesi Garden 

Panzió konyha és étterem üzemeltetési feladatait 

a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft-től 

visszaveszi. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

Szarvas László polgármester 

Szavazásra teszem fel a Visonta Községi Önkormányzat tulajdonát képező 

balatonszemesi Garden Panzióban lévő konyha és étterem 2018. évi szezonban 

történő üzemeltetésére pályázat kiírását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete pályázatot ír ki a Visonta 

Községi Önkormányzat tulajdonát képező 

balatonszemesi Garden Panzióban lévő konyha 

és étterem 2018. évi szezonban történő 

üzemeltetésére. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 28. 

 

Szarvas László 

Az uszoda plafonjára kaptunk 3 ajánlatot, 8 éve volt utoljára festve. A műszaki 

tartalmat elkészítettük, 4 céget kerestünk meg, 1 cég nem adott ajánlatot. Bágyi 

István ajánlata 1.369 ezer Ft, a Tintura 54 Kft. ajánlata 1.524 ezer Ft., a NORD-
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HV Bt. pedig 2.222 ezer Ft-os ajánlatot adott. Azt javaslom, hogy a festés az 

1.369 ezer Ft-tal kerüljön be a költségvetésbe. Húzós összeg, de nem kidobott 

pénz. 

Szavazásra teszem fel a Sportcsarnok medence tér felújító festési munkáira 

Bágyi István árajánlatának elfogadását és megbízását a munkák elvégzésével. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Sportcsarnok medencetér 

felújító festő munkáira Bágyi István (3200 

Gyöngyös, Kakastánc út 49.) bruttó 1.369.787 Ft 

összegű árajánlatát elfogadja és megbízza a 

munkák elvégzésével. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 15. 

 

 

Szarvas László 

A honlap készítésre a Radír Kft. adott ajánlatot. 70.000 Ft/hó lenne, hogy benne 

van a facebook oldal felügyelete is. Én meg vagyok elégedve azzal a munkával, 

amit Szilvia csinál. Nem akarom ezt kiadni a Radírnak, így 40.000 Ft 

vonatkozik a 24 órás állásidőre és honlap, weboldal üzemeltetésre. 140.000 Ft-

ért a weboldalt átnézik, tanácsadás, grafikai áttervezés és átprogramozás is 

szerepel az ajánlatban. 

Szavazásra teszem fel a Radír Kft. weboldal átnézésére, grafikai tanácsadásra, és 

átprogramozásra, valamint üzemeltetésre adott árajánlatának elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Radír Reklám Kft. weblap 

átnézése, tanácsadás, grafikai áttervezés és 
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átprogramozásra adott 210.000 Ft + ÁFA, 

valamint a honlap üzemeltetésre 40.000 Ft + 

ÁFA/hó összegű árajánlatát elfogadja és 

megbízza a weblap kialakítási munkák 

elvégzésével, valamint a honlap 1 éves 

időtartamban történő működtetésével. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 28. 

 

 

Szarvas László 

Előzetes véleménykérés alapján a Heves Megyei Kormányhivatal elkészítette a 

2018/2019. tanérve az iskolák kötelező felvételi körzeteit. A Visontai Szent-

Györgyi Albert Általános Iskola kötelező felvételi körzete Pálosvörösmart és 

Visonta településekre terjed ki. 

Szavazásra teszem fel a Heves Megyei Kormányhivatal által közzétett, Visontai 

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Visonta és Pálosvörösmart községekre 

kiterjedő kötelező felvételi körzetének jóváhagyását. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Heves Megyei 

Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Hatósági 

Főosztály Hatósági Osztálya által a HE-

02/HAT/00474-7/2018. szám alatt 

meghatározott, a Visontai Szent-Györgyi Albert 

Általános Iskola kötelező felvételi körzetének 

(mely Visonta és Pálosvörösmart településekre 

terjed ki) kijelölésével egyetért. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 28. 
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Szarvas László 

Kormányzati funkció kód változások miatt módosítani kell a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot, és az Óvoda Alapító Okiratát. 

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 2/2018. (I.23.) 

Önkormányzati rendelete 

 

a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és 

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

Önkormányzati rendelete módosításáról 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

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: 

 

15/2018. /I.22./ 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 

pénz-ügyi-gazdálkodási, 
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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 családi bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, 

napközbeni gyermek-

felügyelet vagy alternatív nap- 

közbeni ellátás útján 

8 

104035 Gyermekétkeztetés 

bölcsődében, 

fogyatékosok nappali 

intézményében 

9 

104036 Munkahelyi étkeztetés 

gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító 

intézményben 

10 
104037 Intézményen kívüli 

gyermekétkeztetés 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

A Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha Alapító 

Okiratának módosítása a 104030 számú és a 10436 

számú kormányzati funkciók megnevezésének 

változása miatt vált szükségessé. 

 

A Képviselőtestület a Visontai Szivárvány Óvoda 

és Konyha módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. január 30. 

 

 

Szarvas László 

A Községi és Iskolai Könyvtár elkészítette 2017. évi beszámolóját, de ez nem az 

a beszámoló, amit a Képviselőtestület elé kell terjeszteni. 

 

Váradi Zsoltné 

A Megyei Könyvtár kérte, hogy el kell küldeni részükre ezt a beszámolót, 

melyhez szükséges a Képviselőtestület véleménye. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Községi és Iskolai Könyvtár Visonta Bródy Sándor 

Megyei Könyvtár felé teljesítendő szakmai beszámolójának elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Községi Könyvtár 

Visonta Bródy Sándor Megyei Könyvtár felé 

teljesítendő szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 28. 
 
 
 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Községi és Iskolai Könyvtár Visonta 2018. évi 

munkatervének elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2018. /I.22./ Ök. Határozat 
 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Községi Könyvtár 

Visonta 2018. évi munkatervét elfogadja. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 28. 

 

 

Szarvas László 

A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata a következő. Itt már látjátok a 

névmódosítást, az „Iskolai” ki van belőle véve, mivel az Iskola nem biztosított 

rá pedagógust. Ezt meg kellett lépni, nem az Önkormányzat feladata az Iskolai 

Könyvtár fenntartása, hanem a KLIK feladata, amit jeleztünk is feléjük. Visontai 

Községi Könyvtár néven folytatja az életét a könyvtár.  

Szavazásra teszem fel a Visontai Községi Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadását. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2018. /I.22./ Ök. Határozat 
 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Községi Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 28. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Visontai Községi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatának 

elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2018. /I.22./ Ök. Határozat 
 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Községi Könyvtár 

Gyűjtőköri Szabályzatát elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 28. 
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Szarvas László 

A szakmai módszertani központ a családi bölcsődék szakmai programjának 

kismértékű módosítását, illetve kiegészítését írta elő. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Kis Delfin Családi Bölcsőde szakmai programjának 

elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2018. /I.22./ Ök. Határozat 
 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Kis Delfin Családi Bölcsőde 

szakmai programjának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szakmai programot elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Kis Pingvin Családi Bölcsőde szakmai programjának 

elfogadását. 
 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2018. /I.22./ Ök. Határozat 
 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Kis Pingvin Családi 

Bölcsőde szakmai programjának módosítását és 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szakmai programot elfogadja. 
 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Érkezett egy kérelem Juhász Brigittától, szeretne az ovisoknak tornás-táncos 

foglalkozást. A szülők szívesen járatnák a gyermekeket, adjunk lehetőséget. 

Meglátjuk, meddig tart. Van lehetőség egy keddi délután a tornateremben ilyen 

foglalkozást tartani. Javaslom, ne kérjünk bérleti díjat érte.  
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Szavazásra teszem fel a Tornaterem térítésmentes használatának biztosítását 

Juhász Brigitta részére a bölcsődés, óvodás, kisiskolás gyermekek részére 

tornás-táncos foglalkozás tartása céljából. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2018. /I.22./ Ök. Határozat 
 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Juhász Brigitta által, a 

Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha 

bölcsődés, óvodás, valamint a Visontai Szent-

Györgyi Albert Általános Iskola iskolás 

gyermekei részére tornás-táncos foglalkozás 

tartása céljából heti 1 alkalommal (kedd délután) 

biztosítja a Tornaterem térítésmentes használatát 

a torna időtartamára. 
 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 28. 

 

Szarvas László 

A Lövészklub elszámolt a Képviselőtestület által nyújtott támogatással. 

Köszönöm a Lövészklub nevében a támogatást, jó hasznát vettük. Az 

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

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

Visontai Lövészklub Egyesület részére nyújtott 400.000,- Ft működési 

támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadását, mely összeget az 

Egyesület működési költségeire fordítottak. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

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

határozat alapján a Dózsa György Visontai 

Lövészklub Egyesület részére nyújtott 400.000,- 

Ft működési támogatás felhasználásáról készült 

beszámolót elfogadja.  
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A támogatás összegét a Dózsa György Visontai 

Lövészklub Egyesület működési költségeire 

fordítottak. 

A cél szerinti támogatás felhasználása 

összegszerűségében megtörtént, visszafizetési 

kötelezettség nem keletkezett. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szarvas László 

A Polgárőrség is megpróbált elszámolni, azonban az nem a Támogatási 

Szerződés szerint történt. A Hivatal kérése, hogy szólítsuk fel a Polgárőrséget, 

hogy a Támogatási Szerződésben foglaltak alapján számoljon el a támogatással.  

 

Hegedűs Hajnalka 

A Támogatási Szerződésben az államháztartási törvénynek megfelelően előírtuk, 

hogy a számláknál ki kell zárni, hogy máshová is elszámolhassák, ezért a 

számlákat záradékolni kell. Ez hiányzik minden számláról. Ezt az eredeti 

példányon kell megtenni.  

 

Szarvas László 

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

Visonta Közhasznú Egyesület részére nyújtott 420.000,- Ft működési támogatás 

felhasználásáról készült beszámolóhoz kapcsolódóan a Polgárőrség 

hiánypótlásra való felhívását, mely szerint a Támogatási szerződésben foglalt 

formában számoljon el a támogatás felhasználásával. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Polgárőrség Visonta 

Közhasznú Egyesületet, az 5/2017. /I.23./ Ök. 

határozat alapján a részére nyújtott 420.000,- Ft 

működési támogatás felhasználásáról készült 

beszámoló vonatkozásában hiánypótlásra hívja 

fel. 
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A Polgárőrség Visonta Közhasznú Egyesület az 

elszámolás mellékletét képező okiratokon 

rögzíteni köteles a támogatási szerződés 

iktatószámát, valamint azt, hogy az 

Önkormányzat támogatásából finanszírozta a 

juttatás teljesítését (záradékkal kell ellátni). 

 

Hiánypótlási határidő: 2018. február 28. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szarvas László 

Kaptunk megint egy lehetőséget a Cinemax Media Kft-től a Duna Word 

csatornán a híradó előtti, vagy az ÍzŐrzők-Gasztroangyal című műsorok közti 

reklámblokkban történő megjelenésre. Ilyen ajánlat volt korábban is: egy 15 

másodperces lehetőség, amit észre sem vettünk. Azt javaslom, utasítsuk el az 

ajánlatot. Azt gondolom, nincs szükség erre a 15 másodpercre. Ha azt nézem, 

hogy ha ezt a pénzt egyesületi támogatásként adnánk oda, akkor jól tud működni 

az egyesület.  

Szavazásra teszem fel, hogy a Cinemax Média Kft. televíziós reklám 

megjelenéssel (település bemutatása) kapcsolatos ajánlatával nem él az 

Önkormányzat.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Cinemax Média Kft. 

televíziós reklám megjelenéssel (település 

bemutatása) kapcsolatos ajánlatával nem él. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Az Iskolától érkezett egy kérelem: a farsangi bált a tornateremben szeretnék 

megtartani a nagy létszámra való tekintettel. Térítésmentesen szeretnék kérni. 

Más is van a kérelemben, de a többit a Kft. dolgozóival kell leszervezni. Ez nem 

a mi területünk. Mi biztosítjuk a területet és kész. A többi nem a mi 
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hatáskörünk. Javaslom, biztosítsuk térítésmentesen a tornatermet erre az 

alkalomra.  

Szavazásra teszem fel, hogy az Iskola a 2018. február 16-án tartandó farsangi 

bál megrendezése céljából a tornacsarnokot térítésmentesen használhassa. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete térítésmentesen biztosítja a 

Visontai Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

2018. február 16-án tartandó Farsangi báljához a 

tornacsarnok használatát. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 16. 

 

Szarvas László 

Az Iskola tombola hozzájárulást is kér, ezt összefognám az Óvodával, és 

javaslom 4-4 tombola felajánlását. 4 pince, és 4 tornacsarnok belépő. Most van 

már lehetőség kemencére is, de maradjon csak a pince, és a csarnok.  

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

megrendezésre kerülő farsangi bálon a tombolasorsolás támogatásához 4 db 

tornacsarnok belépőjegy és 4 db pincehasználatra szóló belépő biztosítását. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Szent-Györgyi 

Albert Általános Iskola által megrendezésre 

kerülő farsangi bálon a tombolasorsolás 

támogatásához 4 db, 1 fő részére 5 alkalomra 

szóló tornacsarnok belépőjegyet és 4 db, 1 

alkalomra szóló pincehasználatot biztosít. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 16. 
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Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha által 

megrendezésre kerülő farsangi bálon a tombolasorsolás támogatásához 4 db 

tornacsarnok belépőjegy és 4 db pincehasználatra szóló belépő biztosítását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Szivárvány Óvoda 

és Konyha által megrendezésre kerülő farsangi 

bálon a tombolasorsolás támogatásához 4 db, 1 

fő részére, 5 alkalomra szóló tornacsarnok 

belépőjegyet és 4 db, 1 alkalomra szóló 

pincehasználatot biztosít. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 9. 

 

 

Szarvas László 

A Gyöngyösi Kézilabda Klub kérelmet nyújtott be a tornacsarnok 

teremhasználati díjának elengedésére. Így is 40 % kedvezménnyel kapják, 

10.200 Ft lenne teljes áron. Javaslom, hogy ezt a jelképes összeget ne töröljük 

el. Nem akkora összeg, hogy bármit is jelenthetne egy költségvetésbe, de 

javaslom a 6.000 Ft/alkalom bérleti díjat.  

Szavazásra teszem fel 25/2017. (I.23.) Ök. határozat fenntartását, mely szerint a 

Tornatermet a Gyöngyösi Kézilabda Klub 6.000 Ft/alkalom bérleti díj ellenében 

használhatja. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

 Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Gyöngyösi Kézilabda Klub 

részére a Visontai Szent-Györgyi Albert 

Általános Iskola tanulóinak tartott kézilabda 
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edzések megtartása céljából a Tornacsarnokot 

6.000 Ft/alkalom bérleti díj ellenében adja bérbe. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 28. 

 

 

Szarvas László 

Hornyák Zoltán javaslatára a Heves Megyei Klímabarát Díj adományozására 

felterjesztettük Valaska József urat. Ez egy tájékoztató levél, hogy ez került 

elküldésre a Megyére, lássátok, hogy a díj alátámasztásaként mit írtunk le. 

Van lehetőség szolgáltatásbővítésre pályázni, és mint új szolgáltatás az 

autómosóra gondoltunk. Pályázhat az Önkormányzat, és az Önkormányzat által 

tulajdonolt Kft. Az lenne a javaslatom, mivel a működtetést a Kft. tudja jól 

végezni, tegyük lehetővé, hogy felvegye a gépjárműjavítás, karbantartás 

feladatot, és nyújtsa be a pályázatot. Jövő héten tárgyalunk az EHRLE-vel is. 

Ehhez szervesen kötődik a 2 hrsz. ingatlan visszavásárlása. A Vinea Mátra Kft. 

részéről nem változtatnak semmit, ezért a szerződés alapján az Önkormányzat 

visszavásárolja, és arra pályáznánk meg az autómosót.  

Szavazásra teszem fel a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenységének 

TEÁOR 4520 Gépjárműjavítás, karbantartás tevékenységi körrel való bővítését. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a Visontáért Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg. száma: 10-

09-034019, székhely:3271 Visonta Hősök tere 

3.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként 

határoz, hogy a társaság tevékenységei körei 

között a 45.20 Gépjárműjavítás, -karbantartás 

tevékenységi kört is feltünteti. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018.01.22. (az okiratok aláírása) 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel annak elfogadását, hogy a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. a Visonta, 2 hrsz. alatt telephelyet létesít. 
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A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2018. /I.22./ Ök. Határozat 
 

Visonta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a Visontáért Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg. száma: 10-

09-034019, székhely:3271 Visonta Hősök tere 

3.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként 

határoz, hogy a telephelyet létesít 3271 Visonta, 

2 hrsz. alatt. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018.01.22. (az okiratok aláírása) 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. a alapítói okirat 

módosításának elfogadását. 
 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2018. /I.22./ Ök. Határozat 
 

Visonta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a Visontáért Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg. száma: 10-

09-034019, székhely:3271 Visonta Hősök tere 

3.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a 

Visontáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság jelen határozat mellékletét 

képező alapító okiratának módosító okiratát 

elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza 

Visonta község polgármesterét, hogy a társaság 

vonatkozásában a cégbíróság felé az alapítói 

okirat módosításának átvezetéséhez szükséges 

okiratokat aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018.01.22. (az okiratok aláírása) 
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Szarvas László 

Szavazásra teszem fel, hogy a Kft. a tevékenységi kör bővítését követően 

nyújtson be pályázatot „A Dél-Mátra minőségi helyi termék és szolgáltatás 

létrehozása gazdasági együttműködések erősítésével” című, VP6-19.2.1-22.1-17 

kódszámú pályázati felhívásra, „Helyi szolgáltatások létrehozása” (autómosó) 

céljából. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

 Visonta Községi Önkormányzat 

 Képviselőtestülete megbízza a Visontáért 

 Nonprofit Közhasznú Kft.-t, hogy - a 

tevékenységi kör bővítését követően - nyújtson 

be pályázatot „A Dél-Mátra minőségi helyi 

termék és szolgáltatás létrehozása gazdasági 

együttműködések erősítésével” című, VP6-

19.2.1-22.1-17 kódszámú pályázati felhívásra, 

„Helyi szolgáltatások létrehozása” (autómosó 

létesítése) céljából. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. március 5. 

 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a visontai 2 hrsz-ú kivett üzem visszavásárlását a Vinea 

Mátra Kft-től. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a visontai 2 hrsz-ú 9727 m2 

nagyságú, forgalomképes, üzleti vagyonba 

tartozó ingatlant (kivett üzem) visszavásárolja a 

VINEA MÁTRA Kft-től (3271 Visonta, 

Táncsics M. út 6., adószám: 13687207-2-10) 

981.600 Ft + ÁFA, bruttó 1.246.632,- Ft áron. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a visszavásárlási jognyilatkozat 

aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. január 31. 

 

Szarvas László 

Ha visszavásároltuk, bérbe adjuk a Kft-nek mondjuk 1.000 Ft/hó áron. 

 

Hornyák Zoltán 

1 Ft-ért. Mondjuk ki: elkérjük a bérleti díjat, utána megtámogatjuk a Kft-t. 

Semmi értelme. Önkormányzat tulajdona a Kft., vagy ne kérjünk bérleti díjat. 

 

Szarvas László 

Következő testületi ülésen visszatérünk rá, pontosan megtudjuk a lehetőségeket. 

Nőnapi színház? Legyen? 

Szavazásra teszem fel nőnap alkalmából női munkavállalóink színházi előadásra 

történő meghívását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete jóváhagyja a nőnapi színházi 

előadás-látogatás megszervezését, melyre 

meghívja: 

• Visonta Községi Önkormányzat által Visonta 

községben foglalkoztatott közalkalmazott, 

munkavállaló, közfoglalkoztatott, 

• Visonta Községi Önkormányzatnál 

foglalkoztatott kulturális közfoglalkoztatott, 

•  a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal 

által Visonta községben foglalkoztatott,  

• a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. által 

foglalkoztatott munkavállaló, 

• továbbá Visonta Községi Önkormányzattal 

feladat-ellátási kapcsolatban lévő 

hölgyeket. 
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A színházi előadás költségeit (színházjegy, 

buszköltség) Visonta Községi Önkormányzat 

viseli. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. március 8. 

 

Szarvas László 

Az idén is gondoskodni kell az új szőlőterület műveléséről. Javaslom, 

szüntessük meg a Vállalkozási szerződést a Vinea Mátra Kft-vel és kössünk új 

szerződést a Visontai Szőlőbirtok Kft-vel a szőlő művelési munkáinak 

elvégzésére. Ők is változatlan áron dolgoznak. 

Szavazásra teszem fel, hogy a visontai 0138/7 hrsz-ú ingatlanra telepített szőlő 

művelési munkáira a Vinea Mátra Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés 

felmondással történő megszüntetését. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Vinea Mátra Kft-vel a 

visontai 0138/7 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú 

ingatlanon telepített szőlő művelési munkáira 

megkötött szerződést 2018. február 28. napi 

hatállyal felmondással megszünteti. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 28. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel, hogy a visontai 0138/7 hrsz-ú ingatlanra telepített szőlő 

művelési munkáinak elvégzésével a Visontai Szőlőbirtok Kft-t bízza meg a 

Képviselőtestület. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2018. /I.22./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2018. március 1-től 

határozatlan időre megbízza a Visontai 

Szőlőbirtok Kft-t a visontai 0138/7 hrsz-ú, 

önkormányzati tulajdonú ingatlanon telepített 

szőlő művelési munkáinak elvégzésével. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos 

Bozsik Pál 

Kerítésre kérjünk árajánlatot. 

 

Szarvas László 

Kótaitól kérünk ajánlatot. 

 

Bozsik Pál 

Színpad? 

 

Szarvas László 

Ügyrendin elhangzott, hogy mennyiért béreljük a színpadot. Ez színpadfedéssel, 

hangtechnika, fénytechnika 180.000 Ft/alkalom. Gazdaságilag nem éri meg. 

Főleg ha nem mindig ott lesz a rendezvény helyszíne. 

A tavalyi évi szabadságomat, az önkormányzati feladatok ellátásának érdekében, 

nem tudtam a szabadságolási terv alapján igénybe venni. 

Én személyesen érintett vagyok a döntéshozatalban. Megkérdezem, kizár-e a 

Képviselőtestület a döntéshozatalból. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, 6 nem 

szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

38/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Szarvas László polgármestert 

nem zárja ki a 2017. és 2018. évi szabadságával 

kapcsolatos döntéshozatalából. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szarvas László 

Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy a 2017. évi szabadságot a következők 

szerint vettem ki: 01.02-01.06., 04.10., 04.12-04.13., 06.19-06.23., 07.17-07.21., 

07.26-07.28., 08.01-08.04., 08.08-08.11., 09.25-09.26., 11.03., 11.29-11.30., 

12.19., 12.21-12.22., 12.27-12.29. és 2018.01.02-01.04. Szavazásra teszem fel a 

2017. évi szabadságom kivételének a tudomásul vételét és jóváhagyását. 

 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete tudomásul veszi és 

jóváhagyja, hogy Szarvas László polgármester a 

2017. évi szabadságát az alábbiak szerint vette 

igénybe: 

01.02-01.06., 04.10., 04.12-04.13., 06.19-06.23., 

07.17-07.21., 07.26-07.28., 08.01-08.04., 08.08-

08.11., 09.25-09.26., 11.03., 11.29-11.30., 

12.19., 12.21-12.22., 12.27-12.29. és 

2018.01.02-01.04. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének  

jóváhagyását a következők szerint: 

 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2018. /I.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a polgármester 2018. évi 

szabadságának ütemezését az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 
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2018. március 5-9. 5 nap 

2018. május11-18. 6 nap 

2018. július 9-20. 10 nap 

2018. augusztus 3-10. 6 nap 

2018. november 19-23. 5 nap 

2018. december 17-21. 5 nap 

2018. december 27-28. 2 nap 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. december 31. 

 

Szarvas László 

Van-e egyéb észrevétel, hozzászólás? Nincs?  

 

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 18.55 órakor. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

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

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 


