
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2017. 

február 20-án 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 tűo. őrnagy 

  Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 Ughy László tűo. törzszászlós 

  Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 Fekete Éva Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha óvodavezető 

 Filo Istvánné Nyugdíjas Klub gondozónő 

 Jakabovits Beáta Művelődési Ház kulturális szervező 

 Váradi Zsoltné Községi és Iskolai könyvtár könyvtáros  

 

Lakosság részéről megjelent 1 fő. 

 

Szarvas László polgármester 

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

határozatképes, azt megnyitja.  

Köszönti továbbá a tanácskozási joggal megjelenteket is. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hornyák Zoltán képviselőt jelöli ki. 

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet fogadja el a 

Képviselőtestület. Szavazásra teszi fel a napirendet. 

 

A Képviselőtestület napirendjét 7 fő jelenlétével, egyhangú igen szavazattal az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

N A P I R E N D 

 

1. Kábel TV hálózat működésének tapasztalatai 

Előadó: üzemeltető 
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2. Tájékoztató a polgári védelmi feladatokról 

Előadó: Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője 

 

3. 2017. évi költségvetés elfogadása 

Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések 

 
Szarvas László polgármester 

Jelentést adok a lejárt határidejű határozatokról, valamint 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: 

 

41/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 6-

8/2017., 10-18/2017., 20-27/2017., 32/2017., 

36/2017., 39-40/2017. Ök. Határozatok 

végrehajtása megtörtént. 

 

Temetési költségekre tekintettel települési 

támogatásban 1 fő részesült. 

 

A Képviselőtestület a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Jelentést adok a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 

Szavazásra teszem fel az írásbeli beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2017. /II.20./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy rendszeres 

települési támogatás 16 fő részére, rendkívüli 

települési támogatás 2 fő részére került 

megállapításra. 

 

1 fő esetében a rendkívüli települési támogatás 

megállapítása iránti kérelem elutasításra került. 

 

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 az Automatika Kkt. részéről Melczer István urat. Az anyag írásban 

kiküldésre került. Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Melczer István 

Tájékoztatnám az előfizetőket, hogy új szerződést írunk. Úgy tudtam megoldani 

a 4 MB-ot, hogy kettőről írtunk szerződést és adtunk hozzá kettőt. Most 

mindenki annyit kap, ami a szerződésben van. Nem járt senki sem rosszabbul. A 

feltöltést is fel fogjuk emelni. Mindenkinek szuper gyors lesz az internete. 

Beruháztunk internet kiszolgáló eszközökbe, új CMTS-t helyeztünk üzembe. 

Támogatást nem kaptunk rá, önerőből kellett biztosítani. Egyébként 2018. 

december 31-ig lett volna ez kötelező. Kábel TV-be több csatornát lehet nézni, 

mint eddig. Ott 20 Ft-os áremelés lesz, hogy kerek szám legyen, ezért 5 plusz 

csatornát kapnak az ügyfelek a lakosság igényei szerint. Úgy érzem, mindenki 

igényét ki tudtuk elégíteni, digitálisan is adunk, ezért nem kérünk külön pénzt. 

Ha beindul az új parcellázás, még néhány pontra szeretnék új optikai vevőt 

elhelyezni, így a koax hálózatokat megrövidítenénk, egy két ponton optikai 

vevőt beállítani. Az internet és a helyi TV műsor is optikán jönne a fejállomásra. 

Ha kérdés van, szívesen válaszolok. 
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Hornyák Zoltán 

Megjegyezném, hogy sokszor háborognak, hogy rossz a kép minősége. Most 

megvédem a szolgáltatót: azt a fáradtságot nem veszik, hogy szóljanak Misinek 

és meg tudja nézni, hogy mi a gond. Csak a szomszédok beszélik meg 

egymással, hogy „egy hete nincs internet”, „nem jó a képminőség”. Szóljanak a 

Misinek és lehet, hogy csak pár perc kell és már meg is javítja. 

 

Melczer István 

Ezt külön köszönöm. Nekem is szóltak már, hogy 2 hete nem jó a TV. 

Kérdeztem, hogy miért most szól? Én is a Misit hívom fel. Sajnos decemberben 

volt egy kábelszakadás, de akkor sem vártuk meg a tavaszt. Misi hóban, 

fagyban, – 16 °C-ban is dolgozott. Úgy érzem, hogy a karbantartó elvégzi a 

munkáját, ha időben jelentik neki, annál gyorsabban megoldható a probléma. 

Kérem a tisztelt előfizetőket, hogy azonnal jelentsék a problémát, mert akkor 

azonnal elkezdődik a hibalehárítás. 

 

Szarvas László 

Sokszor nem a szolgáltatónál van a hiba, hanem otthon vagy az Antenna 

Hungáriánál. Volt olyan, amikor eljutott hozzánk a hír, hogy rossz az internet, 

kiderült, hogy a fali kábele vagy a router nem volt bedugva, és ez neki nem tűnt 

fel. Általában nem a szolgáltatónál van hiba. Ilyen rengeteg helyen előfordul. 

Van, amikor az Antenna Hungáriánál pattog a labda. Ha nem jó a net, elsőként 

vesszük észre, mint Önkormányzat. Várjuk szeretettel az újabb csatornákat. 

Van-e még kérdés? Nincs. Köszönjük, hogy eljöttél.  

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: 

 

43/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az Automatika Kkt. visontai 

KTV hálózat üzemeltetéséről szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
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2. Tájékoztató a polgári védelmi feladatokról 

Előadó: Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője 

 

Szarvas László 

Köszöntöm Vilmányi Sándor tűzoltó őrnagy, valamint Ughy László tűzoltó 

törzszászlós urat. Írásban kiküldésre került az anyag. Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Vilmányi Sándor 

Köszöntöm a Képviselőtestületet, polgármester urat, jegyző asszonyt. 

Szerencsére az elmúlt időszakban sem történt Visontán semmi olyan esemény, 

ami nagy anyagi kárt okozott volna. Reméljük, így marad az idén is. Várom a 

kérdéseket. 

 

Bozsik Pál 

Olvastam az anyagot, mindenre kiterjed. Egy érdekességet találtam a Mátrai 

Erőmű Zrt.-vel kapcsolatban. Visszavették a veszélyességi fokozatot a 

pakuratároló miatt, mert kevesebb olajat tárolnak. 

 

Vilmányi Sándor 

A fűtőolaj tárolására alkalmas tartályból kettőt üzemen kívül helyeztek, így 

csökkent a pakura, a veszélyes anyag mennyisége, ezért visszább lett sorolva.  

 

Szarvas László 

Emiatt vagyunk 50 fővel. Így nekünk is vissza lehet venni a létszámot 25-re? 

 

Vilmányi Sándor 

Nem, a létszámot a lakosságszám is meghatározza. 

 

Szarvas László 

Részletes volt a beszámoló. Köszönjük. El szeretném mondani, hogy alezredes 

úrral beszéltem telefonon a jégtöréssel kapcsolatban. Akkor még nem volt 

kamera a kezünkben, amikor mondta, hogy szaladjunk oda a csákánnyal. Egy fél 

nap alatt 3 gép oldotta meg a kérdést. Sokan Visontán nem is tudják, bár 

feltetettem a youtubera. Volt izgulnivalónk, de megoldottuk. 

 

Vilmányi Sándor 

Alezredes úr kérte is, hogy köszönjük meg, és dícsérjük meg az 

Önkormányzatot a gyors és szakszerű intézkedésért. 

 

Szarvas László 

Köszönjük szépen. És nem Mátrai Erőmű Zrt. gépei voltak. És nem is csak ez 

volt a probléma! Egy szőlő művelési ágú területről is elterelte a tulajdonos, de 
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rossz irányba a vizet. Amikor megtelt a mező, áttereltük, akkor az Árpád út volt 

veszélyeztetve, azután az Arany János út. 

 

Vilmányi Sándor 

A lakosság figyelmét mindig fel kell hívni, hogy olvadáskor az átereszeket 

mindenki tisztítsa ki, ne legyen probléma. 

 

Szarvas László 

Az Árpád utcáról kijöttek lapátokkal a tulajdonosok és megoldották az 

átereszeknél. Viszont volt egy olyan probléma, hogy ráépítettek egy bejárót, el 

volt teljesen tömődve, ezt fel kellett bontani. De még átnézzük a települést, hogy 

minden funkcionáljon. Van-e még kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Polgári védelem beszámolójának elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Gyöngyösi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolóját a 

község 2016. évi tűz-és katasztrófavédelmi 

helyzetéről elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

Vilmányi Sándor 

Köszönjük szépen, eredményes munkát kívánunk. 

 

 

3. 2017. évi költségvetés elfogadása 

Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Szarvas László 

Az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elkészült. Szavazásra teszem fel az 

elfogadását. 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2017. /II.20./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Visonta Községi 

Önkormányzat 2017. január 1.-2017. február 19. 

közötti gazdálkodásáról szóló beszámolót 

jóváhagyja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szarvas László 

A költségvetés tárgyalása előtt 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: 

 

46/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az alábbiakban állapítja meg 

az önkormányzat saját bevételeinek a 2017. 

költségvetési évet követő három évre várható 

összegét: 

 
Megnevezés 2017.  

évre 

2018.  

évre 

2019.  

évre 

2020.  

évre 

Értékesítési és forgalmi adók 300.000 302.000 304.000 306.000 

Gépjárműadó 8.000 8.000 8.000 8.000 

Egyéb közhatalmi bevételek - - - - 

Készletértékesítés ellenértéke 10 - - - 

Szolgáltatások ellenértéke 16.252 16.503 16.757 17.014 

Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke 

300 300 300 300 

Ellátási díjak 7.450 7.500 7.550 7.600 

Kiszámlázott általános 

forgalmi adó 

5.834 5.840 5.846 5.852 

Kamatbevételek 5.000 4.500 4.500 4.500 

Egyéb működési bevételek 400 400 400 400 

Saját bevételek összesen: 343.246 345.043 347.353 349.666 

 

Visonta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megállapítja, hogy Visonta Községi 

Önkormányzatnál a 2017. költségvetési évet 

követő három évben várhatóan nem kerül sor 

adósságot keletkeztető ügyletre. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Köszöntöm a népes tábort, az intézményvezetőket. A bizottságok tárgyalták és 

elfogadásra javasolják a költségvetést. Van-e kérdés? Nincs. Köszönöm szépen.  

Szavazásra teszem fel az Önkormányzat 2017. évi költségvetését tartalmazó 

rendelettervezet elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 3/2017. (II.22.) 

Önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések 

 

Szarvas László 

Heves Megyei Közgyűlés megkeresett minket Heves Megyéért díj díjazottjának 

javaslattételre. Múltkor javasoltuk a Kékes Kutató-Mentő Alapítványt. Ilyen kis 

településen nem nagyon van, nekem nincs javaslatom. 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: 

 

47/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Heves Megyéért díj 

adományozására nem tesz javaslatot a Heves 

Megyei Önkormányzatnak. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. május 31. 
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Szarvas László 

A Medicopter Alapítványtól érkezett támogatás kérés. Tavaly adtunk 10.000 Ft-

ot. Visontai lakónak is szüksége lehet légimentésre, továbbra is javaslom a 

10.000 Ft-os támogatást. Van-e egyéb javaslat? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Medicopter Alapítvány részére 10.000 Ft összegű 

támogatás megállapítását. 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Medicopter Alapítvány 

részére 10.000 Ft összegű támogatást állapít 

meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 28. 

 

Szarvas László 

Együttműködési szándéknyilatkozattal keresett meg minket a Mátra 

Veteránjármű Egyesület. Pályázni szeretnének, és ehhez van szükség az 

együttműködési megállapodásra. 

Szavazásra teszem fel, hogy a Képviselőtestület nyilvánítsa ki szándékát afelől, 

hogy a Mátra Veteránjármű Egyesülettel a 2017. évi Falunapi rendezvényen 

együttműködik. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete szándékát fejezi ki afelől, 

hogy a Mátra Veteránjármű Egyesülettel a 2017. 

évi Falunapi rendezvényen együttműködik. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert az Együttműködési 

Szándéknyilatkozat aláírására.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 28. 
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Szarvas László 

Megjelent egy kormányrendelet a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő 

munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról, meglévő épületek 

átalakításához. 60 %-os támogatás van, 40 % az önrész. A volt TSZ iroda itt áll, 

szállodára nem lesz forrás, munkásszállássá átalakítva jó cél lehet. Javaslom, 

csináljuk meg a pályázatot.  

Szavazásra teszem fel pályázat benyújtását a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő 

munkásszállás építéséhez nyújtható támogatás elnyerésére. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a 

munkaerőpiaci mobilitást elősegítő 

munkásszállás építéséhez nyújtható támogatás 

elnyerésére. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  pályázati kiírás szerint 

Szarvas László 

Gyöngyösi mintára elkészült az uszoda házirendje. Van-e kérdés, javaslat? 

Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Visonta községi uszoda házirendjének elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Visonta községi uszoda 

házirendjét elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

A Heves Megyei Vízmű Zrt. jogszabályi változás miatt átdolgozta, mind az 

ivóvízre, mind a szennyvízre vonatkozó szerződéseit.  
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Bozsik Pál 

A szennyvíz szerződésnél a tulajdoni hányadban, még mindig a régi felállás van, 

ezt jelezni kellene.  

 

Szarvas László 

Nyilvánvaló a jelenlegi állapotot kell, hogy tükrözze a szerződés. Ha 

feltüntetésre kerül Abasár tulajdonrésze, akkor változtatni kell majd rajta. 

Szavazásra teszem fel a Heves Megyei Vízmű Zrt. közműves ivóvízellátás 

közszolgáltatás ellátására vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Heves Megyei Vízmű Zrt. 

közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátására 

vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést 

elfogadja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés 

aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. március 20. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Heves Megyei Vízmű Zrt. közműves szennyvíz 

szolgáltatás ellátására vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Heves Megyei Vízmű Zrt. 

közműves szennyvíz szolgáltatás ellátására 

vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést 

elfogadja. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés 

aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. március 20. 

 

Szarvas László 

Egyebek van-e valakinek? 

 

Bozsik Pál 

A tornacsarnokot le kellene szigetelni, illetve minden télen, minden ónos esőben 

probléma, hogy a csarnok előtti terasz vastagon jeges. Csákányolni nem lehet, 

sózni nem lehet, ezért homokoztuk, de az is csak időlegesen oldotta meg a 

problémát. A terasz részt és legalább az egyik lépcsőt le lehetne-e fedetni? 

 

Szarvas László 

Előtető a megoldás, megnézzük a lehetőségeket, hogy kell-e engedélyeztetni stb. 

Meg kell nézni a „kutyaólas” problémát is, azzal is kell valamit kezdeni. Lesz 

pályázati lehetőség energetikai korszerűsítésre (nyílászáró csere, hőszigetelés). 

A hőkamerás felvételeket kiküldtem a Testületnek, jól látszik, hogy 

szigeteletlen, nagyon hőhidas az épület. Már 2012-ben is világítottak az ablakok 

is. Elment felette az idő, fejlődött a technológia, jobb hőszigetelési tényezőjű 

ablakok vannak. Kb. 8 db ablakot kellene cserélni, várjuk már meg a pályázatot, 

nézzük meg, tudunk-e erre anyagi forrást szerezni? Mindenképpen meg kell 

csinálni az épület hőszigetelését. Ezt meg lehet tervezni a tervezővel, aki a 

Comp-Terv Kft. A szerzői jogok miatt őket kell keresni. Óvatosan kell velük 

tárgyalni, de működhet. Van-e egyéb észrevétel, kérdés, hozzászólás? Nincs. 

 

Szarvas László 

A múlt alkalommal eldöntöttük, hogy a majális rendezvénnyel egy időben 

tartjuk meg az egyesületi napot. 

 

Jakabovits Beáta 

Az elképzelés alapján megbeszéltem, hogy az összes egyesület vezetője jönni 

fog szerdán. A Falunappal kapcsolatban abban maradtunk, hogy lesz élő 

koncert. Erre szeretnék javaslatokat kérni. A majálisra az Ezüstgitár együttes jön 

120.000 Ft-ért. Facebookon van fent zenéjük, nem is rossz. Kérdés még, hogy 

augusztus 20. vasárnap, akarjuk-e, hogy szombaton, 19-én legyen a falunap?  

 

 

 



13 
 

Szarvas László 

Azt támogatom, hogy 19-én legyen, szombaton. Nem kell rohangálni a templom 

meg a programok között.  

Szavazásra teszem fel, hogy a Falunap rendezvény 2017. augusztus 19-én, 

szombaton kerüljön megrendezésre. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 2017. évi Falunap 

rendezvényt augusztus 19-én szombaton rendezi 

meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. augusztus 19. 

 

Szarvas László 

Élő koncert javaslatom a Road. 

 

Hornyák Zoltán 

Delta együttes. 

 

Bozsik Pál 

Én is csatlakozom a Delta együtteshez. 

 

Szarvas László 

Két kérelem érkezett az iskola részéről. Az egyik a lovas oktatás támogatására 

heti 4 alkalommal, 47 tanulóval, négy pedagógus kíséretével, valamint a tanulók 

kijuttatásához a lovaglás helyszínére az iskolabuszt is szeretnék igénybe venni. 

Az a javaslatom, hogy a szülő is járuljon hozzá, tehát 50 %-ban támogatnám a 

lovas oktatást. A buszt nem mi üzemeltetjük, de eddig sem fizettek érte. Ezt 

majd megoldjuk.  

 

Emődi Eszter 

Próbáljuk meg az összköltség felét. 

 

Szarvas László 

Tanárt támogatok, vagy gyereket támogatok? Én gyereket támogatok. A 

szülőknek is legyen 50 %, az meg, hogy hogy oldja meg a tanárok bérét, legyen 
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az ő dolga. Ha felét támogatjuk a gyerekeknek, a pedagógusoknak meg fizetjük 

a megbízási díját, akkor nem fele lesz a költség.  

 

Hegedűs Hajnalka 

Eddig külön fizetett az Önkormányzat Fanninak számla alapján, a tanároknak 

pedig megbízási díjat szerződés alapján. 

 

Szarvas László 

Ha 50 %-ot támogatunk, lesz 47 tanuló? Igazgató asszony ugyanúgy áll a 

történethez, mint eddig volt. Kicsit furcsa a hangvétele a kérelmeknek meg a 

háttere is, hogy az Önkormányzat úgyis elfogad mindent. A sakk szakkörnek is 

akkor lett vége, amikor 50 %-ot támogattunk csak. Akarjuk egyáltalán 

támogatni?  

 

Bozsik Pál 

Akarjuk, ez egy jó nevelés a gyerekeknek is. 

 

Szarvas László 

50 %-ot támogatunk a gyerekek óradíjában. A pedagógusok bére nem hozzánk 

tartozik. Már semmi közünk nincs az iskolához, furcsa azt mondani, hogy a 

pedagógusnak fizetsz bért. Mi a lakosság részére nyújtjuk a támogatást. 

Meglátjuk, hogy elindul-e egyáltalán?  

 

Oravecz József 

Igen, így mennyi lesz a létszám? 

 

Vigh Bertalan 

Hogy jön össze a másik fele Fanninak? Eddig fizette az Önkormányzat.  

 

Szarvas László 

Így a szülő sokkal komolyabban fogja gondolni, jobban odafigyel a gyerekre, 

hogy ott legyen.  

 

Hegedűs Hajnalka 

Fanni részéről olyan kérés is volt, hogy ne egy évre, hanem több évre legyen 

megállapítva. Javasoltam, hogy írják bele a kérelembe, akkor tud róla tárgyalni a 

Képviselőtestület. 

 

Szarvas László 

Egy évre szól a költségvetésünk és benne sincs a kérelemben. 

 

Bozsik Pál 

A rászorulókkal, nagycsaládosokkal mi lesz? 
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Szarvas László 

40 %-a az iskolának nem visontai. Ha most a mi gyerekeink nem mennek, van 

olyan gyerek, akinek egy az egybe ki tudná fizetni a szülő. Amúgy meg nem mi 

szervezzük, nem lehet belemenni ebbe a dologba. Szociális alapon lovas 

oktatás?  

 

Hornyák Zoltán 

Ilyesmire van kiskapunk. Ott az Alapítvány, pont emiatt van.  

 

Szarvas László 

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

tartására 2016. évre a Képviselőtestület a lovas oktatás díjának 50 %-át, 

valamint a gyermekek lovaglás helyszínére iskolabusszal történő kiszállítását 

támogatásként biztosítja. A támogatás kifizetése és elszámolása a lovas 

oktatáson részt vevő gyermekek iskola által igazolt alkalmankénti létszáma 

alapján, a vállalkozó által kibocsájtott számla útján történik.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Szent-Györgyi 

Albert Általános Iskola tanulói részére lovas 

oktatás tartására 2017. évben a lovas oktatás 

díjának 50 %-át, valamint a gyermekek lovaglás 

helyszínére iskolabusszal történő kiszállítását 

támogatásként biztosítja. 

 

A támogatás kifizetése és elszámolása a lovas 

oktatáson részt vevő gyermekek iskola által 

igazolt alkalmankénti létszáma alapján, a 

vállalkozó által kibocsájtott számla útján 

történik. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

Hornyák Zoltán 

Azért jöttek ide a gyerekek, mert az iskolába olyan lehetőségek voltak, mint 

amik, meg olyan volt az iskola, mint amilyen. Tehát, ha teljesen levesszük a 



16 
 

kezünket az iskoláról, akkor semmi sem lesz, és mennek el a gyerekek, pedig 

eddig azért küzdöttünk, hogy több gyerek legyen, és ne szűnjön meg az iskola. 

 

Szarvas László 

Másik kérelme az iskolának a tornacsarnok használatára, 20 méter függöny 

vásárlására, valamint az ide-oda pakolás támogatására vonatkozik. Az, hogy a 

pakolást hogyan végzik, arra kötöttek szerződést a Kft-vel. Azt, hogy ingyen 

megkapja a csarnokot, nincs kifogásom. Viszont az, hogy 20 méter függönyt 

vásároljunk, hogy „valahova majd jó lesz”, nem javaslom. A régi bordó 

függönyt odaadtuk Vécsnek. A függöny jó pár százezer Ft-ba kerülne. Ott van a 

paraván a Művelődési Háznak, 4-5 métert takar. Szerintem megoldják. Függönyt 

nem, pakolást megoldja a Kft., vele kötött szerződést, a csarnokot pedig 

természetesen ingyen biztosítjuk. Van-e más vélemény? Nincs 

Szavazásra teszem fel, hogy az Iskola farsangi báljának megrendezéséhez a 

tornacsarnokot térítésmentesen biztosítja a Képviselőtestület. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete térítésmentesen biztosítja a 

Visontai Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

2017. február 24-én tartandó Farsangi báljához a 

tornacsarnok használatát. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 24.   

 

Szarvas László 

Megyei polgárőr nap helyszínére lehet pályázatot benyújtani. Akarjuk, hogy 

Visonta legyen a helyszín? A lényege, hogy hozzunk-e ide olyan embereket, 

akik még nem jártak Visontán. Színpadot kell biztosítani, meg VIP 

vendégeknek, kb. 50 fő, miniszterek, államtitkárok stb. a vendéglátást. Kicsi PR-

érték a településnek. 30 egyesület, 8-10 fő egyesületenként + családtagok, kb. 

200 autó.  

 

Bozsik Pál 

Falunapon is megoldottuk.  

 

Szarvas László 

30 sátorhelyet is kértek. 2500 Ft/VIP, kb. 125.000 Ft, kb. 1000 fős rendezvény.  
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Bozsik Pál 

Mi is voltunk már többször Abasáron, Hatvanban, Tiszanánán is. Szoktunk járni, 

jó szokott lenni. Sokan pályáznak rá.  

 

Szarvas László 

Nem olyan őrült költség. A Polgárőrséggel együtt kell a pályázatot benyújtani. 

A Lőteret kinyitjuk, és csinálunk egy lövészversenyt, megrendezzük a falusi 

Forma 1-et. Július 22-én lenne.  

 

Hornyák Zoltán 

Legyen.  

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel, hogy az Önkormányzat a Polgárőr Egyesülettel együtt 

pályázatot nyújt be a 2017. évi Megyei Polgárőrnap megrendezésére. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2017. /II.20./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Polgárőrség Visonta 

Közhasznú Egyesülettel közösen pályázatot 

nyújt be a 2017. július 22-én tartandó Megyei 

Polgárőrnap megrendezésére. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. február 28. 

 

Hegedűs Hajnalka 

Az Ügyrendi Bizottsági ülésen volt szó róla, hogy szeretnénk, ha jóváhagyná a 

testület, hogy az étkezési térítési díjakat, meg a gondozási díjakat utólag szedjük 

be. A gyermekétkeztetésnél van úgy, hogy előre beszedi az élelmezésvezető a 

díjat, és a következő hónapban kompenzálja. Kevesebb adminisztrációval járna. 

Sokkal egyszerűbb. 

 

Szarvas László 

Amennyi a fogyasztás volt, azt kell kifizetni. Jó az utólagos fizetés. Más 

vélemény? Nincs. 

Szavazásra teszem fel az étkezési térítési díjak, valamint gondozási díjak 

utólagos beszedését tartalmazó rendelettervezet elfogadását.  
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A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 4/2017. (III.13.) 

Önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, 

gyermekjóléti és egyes személyes gondoskodást 

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

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

 

Bozsik Pál 

Egy kérdés: közgyűlésünk volt a Mátra Veteránokkal, és volt egy problémánk. 

Eddig az OBI parkolóba tartottuk az összejöveteleket, de úgy néz ki, hogy a 

Tesco, és az OBI között felépül az a valami. Nem tudjuk, hogy az új 

tulajdonosnak mi a véleménye. Most mindenkit megkérdezünk, hogy van-e 

valami lehetőség? A focipályára gondoltam. 

 

Hornyák Zoltán 

Egy város sokkal frekventáltabb, de lehet. 

 

Szarvas László 

Próbáljátok meg, lehet. Az új utcát is adhatjuk, két oldalára kipakoltok. Középen 

végig tudsz sétálni.  

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 18.26 órakor. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

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

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 

 

 


