
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2018. 

február 19-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 

 Melczer István Automatika KKT. ügyvezető 

 Vilmányi Sándor tűzoltó őrnagy 

  Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője 

 Jakabovits Beáta művelődésszervező 

 Fekete Éva Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha óvodavezető 

 Szabóné Debrei Krisztina  

  Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető 

 Kecskésné Székely Júlia gazdálkodási előadó 

 

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 Vigh Bertalan 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. Kábel TV hálózat működésének tapasztalatai 

Előadó: üzemeltető 

 

2. Tájékoztató a polgári védelmi feladatokról 

Előadó: Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője 
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3. 2018. évi költségvetés elfogadása 

Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések 

 

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: 

 

45/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 4-

24/2018., 26-29/2018., 32/2018., 39-42/2018. 

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: 

 

46/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy 

bárányhimlő elleni védőoltásra való jogosultság 

1 fő részére, helyi életkezdési támogatás 2 fő 

részére, rotavírus elleni vakcinára való 

jogosultság 1 fő részére került megállapításra. 

 

A Képviselőtestület a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
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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: 

 

47/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy rendszeres 

települési támogatás 12 fő részére került 

megállapításra.  

 

A Képviselőtestület a Szociális Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

jelentését elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

N A P I R E N D 

 

1. Kábel TV hálózat működésének tapasztalatai 

Előadó: üzemeltető 

 

Szarvas László 

Köszöntöm Melczer István urat. Megkaptuk a beszámolót, van-e szóbeli 

kiegészítés? 

 

Melczer István 

Az internettel kapcsolatban biztos felmerült néhány kérdés. Miután a Kormány 

csökkentette az áfát, lehetőség nyílt arra, hogy mi ne csak csökkentsük az áfát, 

hanem növeljük a sebességet. Felzárkózunk azokhoz, akik nagyobb sebességet 

használnak, megnőtt a sávszélesség. Folyamatosan emeljük, utoljára november 

végén. Kezdtük 40 megával, most 250 megával tudunk szolgáltatni, addig, amíg 

ez a sávszélesség elég. Ha kevés lesz, ezt is felemeljük. A kábel TV-nél idén 

tervezünk fejlesztést a digitális csatornák növelésével. Új csatornákkal nem 

találkoztam olyannal, amit érdemes lenne megvenni. Az RTL új csatornáját 

140,- Ft + ÁFA-val nem hiszem, hogy érdemes lenne. A FOX csatorna meg fog 

szűnni 2 hónapon belül. Ha kérdés van, szívesen válaszolok. 
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Szarvas László 

Analóg vagy digitális adáson bekockásodik a kép, illetve beáll a kép, sport 

adókon főleg. Nem tudják nézni a meccset. Én nem tudom, csak tolmácsolom a 

problémát. Ez mitől lehet? Sávszélesség, vagy ez az Antenna Hungária? 

Orvosolható? 

 

Melczer István 

Néhány csatornán, amit az Antenna Hungáriától vettünk át, vannak problémák, 

pedig 4.300.000 Ft-ért megvettük a készüléket is, de van benne valami, amiért 

nem tudják rendesen adni. Somogy megyében is van fejállomásunk, ott is ez a 

probléma. Ugyanúgy az Antenna Hungáriától veszünk adásokat, ezért próbálunk 

velük kapcsolatba maradni, veszünk tőlük készüléket, stb. Az egész hálózatban 

vannak problémák, próbálunk digitálisra átállni. Örömmel vesszük, ha felhívnak 

telefonon, de ha nem szólnak, akkor nem tudjuk, hogy hiba van. Igyekszünk 

minél hamarabb kijavítani. Ha az Antenna Hungária nem tud másként adni, 

akkor átmegyünk digitálisba. Nem hajlandó bevallani, hogy náluk van a 

probléma. Több mint 50 %-kal leesett a vevők száma, akkor hitte el. Az erősítők 

fullon mennek, amint tudunk, átállunk műholdra, biztonságosabb. 

 

Szarvas László 

Rendben van egyébként a kábel TV. A beszámolót elfogadásra javaslom. 

Szavazásra teszem fel az Automatika Kkt. beszámolójának elfogadását a 

visontai KTV hálózat működésének tapasztalatairól. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az Automatika Kkt. visontai 

KTV hálózat üzemeltetéséről szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

2. Tájékoztató a polgári védelmi feladatokról 

Előadó: Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője 

 

Szarvas László 

Köszöntöm Vilmányi Sándor tűzoltó őrnagy urat. Írásban kiküldésre került az 

anyag. Van-e szóbeli kiegészítés? 
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Vilmányi Sándor 

Köszöntöm a Képviselőtestületet, polgármester urat, jegyző asszonyt. Röviden 

lenne. Először is örülök, hogy Visontán megfeleződött a káresemények száma. 

Most már csak 5, ebből 3 szabadtéri tűz, egy közúti baleset, és egy mélyből 

mentés a Bánya területén, ami Visonta közigazgatási területéhez tartozik. A 

lakosság felé szeretnék tájékoztatást adni a kéményseprői tevékenységről, ami 

biztos kérdés lenne. Idén januártól a kötelező kéményseprői szolgáltatás nem 

kötelező. Hozzáteszem, hogy ez csak a magánszemélyeknél igaz, a 

társasházaknál például nem. Magánszemélyeknél ingyenes a szolgáltatás 

elvégzése, lakosságnál meg lehet rendelni, ingyenesen el fogják végezni a 

szolgáltatást. Érdemes megrendelni, megnézetni a szén-monoxid visszaáramlás 

megelőzése érdekében, illetve, hogy mindenki nyugodt legyen, hogy a kéménye 

jól működik. Ha valami baj történne, a kéményseprő úgyis megállapítja, hogy 

mi a baj, hiszen le kell folytatni az eljárást. Mindenkinek a saját felelőssége, 

hogy ezt elvégezteti-e. 

 

Szarvas László 

Megkapták a lakosok az értesítést erről. 

 

Vilmányi Sándor 

Remélem, az idén sem lesz semmi nagyobb kárral járó esemény.  

 

Hornyák Zoltán 

Ingyenes a kéményseprői szolgáltatás a vállalkozóknak is? 

 

Vilmányi Sándor 

Vállalkozóknak nem. Sok helyen van olyan, hogy egyéni vállalkozó is oda, 

magánlakásba van bejelentve, de neki pénzért végzik el a szolgáltatást, ezért 

érdemes szétnézni az országban ki, mit ajánl? Felvilágosítást tudnak adni a 1818 

számon, vagy a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyöngyösi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságánál. Mindegy, hogy milyen nemű a 

vállalkozás, el kell végeztetni, meg kell rendelni. 

 

Szarvas László 

Van-e még kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

beszámolójának elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2018. /II.19./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Gyöngyösi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolóját a 

község 2017. évi tűz-és katasztrófavédelmi 

helyzetéről elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

3. 2018. évi költségvetés elfogadása 

Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Szarvas László 

Köszöntöm a jelenlévő intézményvezetőket. Az átmeneti gazdálkodásról szóló 

beszámoló elkészült. Szavazásra teszem fel az elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Visonta Községi 

Önkormányzat 2018. január 1. - 2018. február 

19. közötti gazdálkodásáról szóló beszámolót 

jóváhagyja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegét tartalmazó határozati javaslat előterjesztés 

szerinti elfogadását. 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az alábbiakban állapítja meg 

az önkormányzat saját bevételeinek a 2018. 
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költségvetési évet követő három évre várható 

összegét: 
Megnevezés 2018.  

évre 

2019.  

évre 

2020.  

évre 

2021.  

évre 

Értékesítési és forgalmi adók 270.000 272.000 274.000 276.000 

Gépjárműadó 8.000 8.000 8.000 8.000 

Egyéb közhatalmi bevételek - - - - 

Készletértékesítés ellenértéke 10 - - - 

Szolgáltatások ellenértéke 17.339 16.900 16.950 17.000 

Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke 

220 220 220 220 

Tulajdonosi bevételek 385 385 385 385 

Ellátási díjak 7.450 7.370 7.420 7.470 

Kiszámlázott általános 

forgalmi adó 

5.877 5.882 5.906 5.912 

Általános forgalmi adó 

visszatérítése 

11.081 - - - 

Kamatbevételek 5.000 4.500 4.500 4.500 

Biztosító által fizetett  

kártérítés 

635 -  - 

Egyéb működési bevételek 400 400 400 400 

Saját bevételek összesen: 326.267 315.657 317.781 319.887 

 

Visonta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megállapítja, hogy Visonta Községi 

Önkormányzatnál a 2018. költségvetési évet 

követő három évben várhatóan nem kerül sor 

adósságot keletkeztető ügyletre. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Az Ügyrendi Bizottság és a Szociális Bizottság is tárgyalta és elfogadásra 

javasolja a költségvetést. Van-e kérdés? Kiegészítés? Nincs. Jól áttárgyalt 

költségvetéssel van dolgunk. Köszönöm szépen.  

Szavazásra teszem fel az Önkormányzat 2018. évi költségvetését tartalmazó 

rendelettervezet elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 3/2018. (II.19.) 

Önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 



8 
 

Napirend után: indítványok, bejelentések 

 

Szarvas László 

A Kft. módosította a Pénzkezelési, valamint Cafeteria Szabályzatát. Ezeket kérik 

elfogadni. 

Szavazásra teszem fel a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. módosított 

Pénzkezelési Szabályzatának előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. módosított Pénzkezelési 

Szabályzatát elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. módosított 

Cafeteria juttatási Szabályzatának előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. módosított Cafeteria juttatási 

Szabályzatát elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

A Heves Megyei Közgyűlés felkérést küldött nekünk Klímabarát díj jelölésre 

vonatkozóan. Volt egy jelölésünk, Valaska József urat javasolta a 

Képviselőtestület a Klímabarát díjra. A Megyei Önkormányzat őt támogatta, ő 

fogja megkapni a díjat április 27-én, a mi javaslatunkra. 
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Most is küldtek egy felkérést. A „Heves Megyéért” kitüntető díjra van-e 

javaslat? Nincs.  

Szavazásra teszem fel, hogy a Heves Megyéért díj adományozására nem teszünk 

javaslatot. 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Heves Megyéért díj 

adományozására nem tesz javaslatot a Heves 

Megyei Önkormányzatnak. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. május 31. 

 

 

Szarvas László 

Gyöngyös város településrendezési eszközeinek részterületekre szóló 

módosítása a véleményezési szakaszba érkezett. Visontát érintő dolgok 

nincsenek benne, jóvá szoktuk hagyni 

Szavazásra teszem fel, hogy Gyöngyös város településrendezési eszközeinek 

részterületekre szóló módosítása ellen kifogást nem emelünk, észrevételt nem 

teszünk. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Gyöngyös város 

településrendezési eszközeinek részterületekre 

vonatkozó, 16/11-2/2018. szám alatt folyamatban 

lévő módosítása ellen kifogást nem emel, 

észrevételt nem tesz. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. március 2. 
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Szarvas László 

A Visontai Hegyközség elszámolt a támogatással. Az elszámolás rendben van. 

Van-e kérdés? Nincs. 

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

Hegyközség részére nyújtott összesen 2.250.000,- Ft működési támogatás 

felhasználásáról készült beszámoló elfogadását, mely összeget a Hegyközség 

működési költségeire fordítottak. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

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

határozat alapján a Visontai Hegyközség részére 

nyújtott összesen 2.250.000,- Ft működési 

támogatás felhasználásáról készült beszámolót 

elfogadja.  

A támogatás összegét a Visontai Hegyközség 

működési költségeire fordította. 

A cél szerinti támogatás felhasználása 

összegszerűségében megtörtént, visszafizetési 

kötelezettség nem keletkezett. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

A Polgárőrség is elszámolt a támogatással a hiánypótlási felhívásnak 

megfelelően. Van egy 59.105 Ft-os visszafizetendő összeg. Folyamatosnak 

vették az évet, és amik a támogatás nyújtása előtt keletkeztek is figyelembe 

vették, pedig azt nem lehet elszámolni.  

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 beszámoló elfogadását, mely összeget a Polgárőrség 

működési költségeire fordítottak. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2018. /II.19./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

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

határozat alapján a Polgárőrség Visonta 

Közhasznú Egyesület részére nyújtott 420.000,- 

Ft működési támogatás felhasználásáról készült 

beszámolót elfogadja.  

A támogatás összegét a Polgárőrség Visonta 

Közhasznú Egyesület működési költségeire 

fordították. 

A cél szerinti támogatás felhasználása 

összegszerűségében megtörtént, visszafizetési 

kötelezettség 59.105,- Ft összegben keletkezett. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

A Kulturális Egyesület is elszámolt. Az elszámolás rendben van.  

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

Kulturális Egyesület részére nyújtott 900.000,- Ft működési támogatás 

felhasználásáról készült beszámoló elfogadását, mely összeget a Visontai 

Kulturális Egyesület működési költségeire fordítottak. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

58/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

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

határozat alapján a Visontai Kulturális Egyesület 

részére nyújtott 900.000,- Ft működési 

támogatás felhasználásáról készült beszámolót 

elfogadja.  

A támogatás összegét a Visontai Kulturális 

Egyesület működési költségeire fordították. 

A cél szerinti támogatás felhasználása 

összegszerűségében megtörtént, visszafizetési 

kötelezettség nem keletkezett. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Szarvas László 

Korábbi testületi határozatnak megfelelően (33/2018. /I.22./ Ök. Határozat) a 

Kft. az autómosó létesítésére vonatkozó pályázatot benyújtja, ennek határideje 

2018. március 5. 

Tájékoztatásként a TV nézőkkel szeretnék megosztani egy információt: arról 

értesültünk, hogy az Iskolában olyan címszó alatt szednek pénzt, hogy bérleti díj 

a Művelődési Házba. Ezzel a címszóval teljes egészében valótlant állítanak! 

Nem kell bérleti díjat fizetni az iskolai rendezvényekért, eddig is és továbbra is 

ingyenes a Művelődési Ház és a Sportcsarnok is. Semmiért nem kérünk bérleti 

díjat. Tudomásunk szerint most az anyák napjára gyűjtenek, de aki ezen címszó 

alatt gyűjt pénzt, az nem állít valóságot! 

Örömteli hír: a Falumegújítási díj pályázaton nyertünk. A díjkiosztó május 24-

25-én lesz Nagypáliban. Az a település rendezi, aki a fődíjat nyerte. Ez egy cím 

elnyerését jelenti, ide majd előadásokkal kell készülni. Ha többet tudunk, akkor 

tájékoztatunk benneteket. Ez nem kis rangú elismerés a Képviselőtestület 

munkájára. A Belügyminisztérium díja. 

 

Hegedűs Hajnalka 

Az autómosóhoz a terület bérbe adásával kapcsolatban utánanéztünk a bérleti 

díjjal kapcsolatban felmerült kérdésnek. Mivel az Önkormányzatnak van 

tulajdoni részesedése a Kft-ben, ezért kapcsolt vállalkozásnak minősül, és csak a 

szokásos piaci mértékű bérleti díjért adhatjuk bérbe az adott területet. 

Javaslatom, hogy osszuk meg a 2 hrsz-ú ingatlant, amire az autómosó kerül, 

vigyük be a Kft-be apportként. A terület kb. 1000 m2 lesz, amit addig is bérbe 

kellene adni. A használat jogcíme kell a pályázathoz. Egy normál piaci értéket 

megállapítunk.  

 

Szarvas László 

Ez erre a területre kb.1.000 Ft/hó. Szavazásra teszem fel a visontai 2 hrsz-ú 

kivett üzem ingatlanból 1000 m2 terület bérbeadását a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. részére autómosó létesítése és üzemeltetése céljából. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a visontai 2 hrsz-ú 9727 m2 

nagyságú, forgalomképes, üzleti vagyonba 

tartozó ingatlanból (kivett üzem) 3000 m2 

nagyságú területet 2018. március 1-től autómosó 

létesítése és üzemeltetése céljából bérbe ad a 
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Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. (3271 

Visonta, Hősök tere 3.) részére 1.000 Ft/hó + 

ÁFA bérleti díjért. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 28. 

 

Szarvas László 

A Kft. nyújtja be a pályázatot az autómosóra. Összegszerűségében határozatot 

kell hozni a pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról. Szavazásra teszem 

fel, hogy a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. visontai 2 hrsz-ú ingatlanon 

autómosó kialakítására vonatkozó pályázatával a Képviselőtestület egyetért és a 

szükséges önerőt az Önkormányzat támogatásként biztosítja a Kft. részére. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

 Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a 

Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. „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 pályázatot nyújt be. 

 

A pályázatban foglalt teljes költség:  

nettó: 12.850.000 ,- Ft 

 

Igényelt támogatás összege: 6.000.000,- Ft 

 

A pályázat megvalósításához szükséges önerő:  

nettó: 6.850.000,- Ft, mely összeget Visonta 

Községi Önkormányzat céltámogatásként saját 

költségvetése terhére, saját pénzeszközeiből a 

Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. 

rendelkezésére bocsát. 
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A Képviselőtestület felkéri a Visontáért 

Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a 

pályázat benyújtására. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Visontáért 

Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a 

pályázat benyújtására és a benyújtáshoz 

szükséges okiratok aláírására. 

 

A Képviselőtestület nyertes pályázat esetére 

felhatalmazza a polgármestert a céltámogatás 

nyújtásáról szóló szerződés aláírására. 

 

Felelős:  ügyvezető, polgármester 

Határidő:  2018. március 5. 

 

 

Szarvas László 

Sebestyénné háza megvásárolható. 1.150.000,-Ft-ra értékelte a Hivatal, ezen az 

összegen megvegyük-e?  

 

Bozsik Pál 

Igen, tüntessük el, legyen szélesebb az út. 

 

Szarvas László 

A településrendezési terv módosítása most van folyamatban, ott be fogjuk 

jelölni, hogy utat szeretnénk szélesíteni.  

Szavazásra teszem fel a Visonta, Jegenye u. 8. szám alatti 518 hrsz-ú ingatlan 

megvásárlását 1.150.000 Ft vételáron. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visonta, Jegenye u. 8. szám 

alatti, 518 hrsz-ú, Sebestyén Mihály Béláné 

tulajdonát képező ingatlant 1.150.000,- Ft áron 

megvásárolja. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert az ingatlan megvásárlásával 

kapcsolatos eljárások lefolytatására és az 

adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. június 30. 

 

Szarvas László 

A Rákóczi Szövetségtől két megkeresés érkezett. Az egyik, hogy támogassuk a 

Beiratkozási Programot. Tavaly azt gondoltuk, amikor támogattuk, hogy hátha 

megnyerjük a pályázatot a testvértelepülési találkozóval kapcsolatosan. Nem 

nyertünk, ezért idén én nem támogatnám anyagilag.  

Szavazásra teszem fel, hogy a Képviselőtestület a Rákóczi Szövetség részére a 

Beiskolázási Programhoz nem nyújt anyagi támogatást. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

62/2018. /II.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Rákóczi Szövetség részére 

nem nyújt anyagi támogatást. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. március 14. 

 

Szarvas László 

A másik megkeresése a Rákóczi Szövetségnek arra irányul, hogy csatlakozzunk 

a külföldi magyarokhoz, támogató nyilatkozat aláírásával segítsük a Nemzeti 

Kisebbségvédelmi Kezdeményezés sikerét. Ezt aláírhatnánk, ehhez 

csatlakozhatunk. Népszerűsítést is kértek, de nem az a média vagyunk, aki 

népszerűsíteni tud, de csatlakozhatunk.  

Szavazásra teszem fel a Rákóczi Szövetség Nemzeti Kisebbségvédelmi 

Kezdeményezéséhez történő csatlakozást. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

63/2018. /II.19./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete csatlakozik a Rákóczi 

Szövetség Nemzeti Kisebbségvédelmi 

Kezdeményezéséhez. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a támogatói nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. március 14. 

 

 

 

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 17.45 órakor. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

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

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 


