
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2017. 

május 12-én 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Szarvas László polgármester 

 Bozsik Pál 

 Emődi Eszter 

 Hornyák Zoltán 

 Krizsó Mihály képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  

 Hegedűs Hajnalka jegyző 

 

 

 

Szarvas László polgármester 

Köszönti a Képviselőtestületet, megállapítja, hogy 7 főből 5 megjelent, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. Köszönti továbbá a tanácskozási joggal 

megjelentet is. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bozsik Pál képviselőt jelöli ki. 

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet fogadja el a 

Képviselőtestület. Szavazásra teszi fel a napirendet. 

 

A Képviselőtestület napirendjét 5 fő jelenlétével, egyhangú igen szavazattal az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

 

N A P I R E N D 

 

1./ Az Óvodához tornaszoba építésére közbeszerzési eljárás megindítása 

 Előadó: Szarvas László polgármester 

 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések. 
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N A P I R E N D 

 

1./ Az Óvodához tornaszoba építésére közbeszerzési eljárás megindítása 

 Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Szarvas László 

A Tornaszoba kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezésre vonatkozó 

közbeszerzési eljárást meg lehet indítani. Elkészült az ajánlattételi felhívás 

anyaga is. A közbeszerzési törvény értelmében 5 céget kell felhívnunk 

ajánlattételre. Javaslom ajánlattételre felhívni az Andezit Kft-t, a BEMOLUX 

Kft-t, az Imola Mátra Kft-t, az Alapkő Kft-t és Csató János egyéni vállalkozót. 

Szavazásra teszem fel az Óvodához tornaszoba építésének kivitelezésére 

közbeszerzési eljárás megindítását és az ajánlattételi felhívás elfogadását, 

továbbá az Andezit Kft., a BEMOLUX Kft., az Imola Mátra Kft., az Alapkő Kft. 

és Csató János egyéni vállalkozó felhívását ajánlattételre. 

 

A Képviselőtestület 5 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

113/2017. /V.12./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete közbeszerzési eljárást indít „A  

Szivárvány Óvoda tornaszobával történő 

bővítésének kivitelezési munkái” elvégzésére. 

 

A Képviselőtestület a kivitelezési munkákra 

vonatokozó ajánlattételi felhívást jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

A Képviselőtestület az alábbi cégeket kéri fel 

ajánlattételre: 

• Andezit Mély-és Magasépítő Kft. 

(3200 Gyöngyös, Vasút út 5.) 

• BEMOLUX-Projekt Beruházó és 

Építőipari Kft. 

(3200 Gyöngyös, Gyár utca 1.) 

• Imola Mátra Építő és Épületkarbantartó 

Kft.  

(3271 Visonta, Erőmű utca 11.) 

• Alapkő 95 Társasházépítő és Beuházó Kft. 

(3200 Gyöngyös, Egri u. 30.) 
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• Csató János egyéni vállalkozó 

(3281 Karácsond, Dózsa Gy. u. 2/A.) 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. május 31. 

 
 

Szarvas László 

A Tornacsarnokban az uszoda felügyeletére vonatkozó megbízási szerződés 

megszűnt, keresni kellett valakit, aki azokon a napokon, amikor Pali nem 

dolgozik, vasárnap és hétfőn, karban tartja az uszodát. Megbízási szerződés 

keretében viszont már nem alkalmazható, ezért kérem a Képviselőtestületet, 

engedélyezze a költségvetési létszámkeret 1 fővel való megemelését, 

részmunkaidős munkavállaló alkalmazására, valamint a személyi juttatások 

előirányzatát 2017-re bruttó 650.000, Ft-tal, a járulékok előirányzatát 180.000,- 

Ft-tal emelje meg. 

Szavazásra teszem fel a javaslatomat. 

 

 

A Képviselőtestület 5 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

114/2017. /V.12./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete jóváhagyja a 

Tornacsarnokban a költségvetési létszámkeret 1 

fővel való megemelését, részmunkaidős 

munkavállaló alkalmazására. 

 

A Képviselőtestület a 701931102 

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

kormányzati funkción a személyi juttatások 

előirányzatát 2017-re bruttó 650.000, Ft-tal, a 

járulékok előirányzatát 180.000,- Ft-tal 

megemeli. 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. május 2. 
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Bozsik Pál 

Az Iskola megkeresett, hogy szeretnének pályázni programokra, kb. 30 millió Ft 

összegben. A baj az, hogy a pályázat bár 100 % támogatású, de 

utófinanszírozott, előleget 50 % erejéig lehet igényelni, a másik 50 %-ot kérné 

az igazgató asszony, hogy az Önkormányzat adja oda. 

 

Szarvas László 

Legfeljebb 3 millió Ft-ot tudok elképzelni. A 30 millió Ft nagyon sok 

programokra. A Kis Herceg Alapítványon keresztül adjuk oda. 

 

Hornyák Zoltán 

Ha adunk 2,5 millió Ft-ot, az már összesen 5 millió Ft, nagyon szép összeg. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel, hogy a Visontai Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

által programokra benyújtandó pályázathoz az Önkormányzat, a Kis Herceg 

Alapítványon keresztül, legfeljebb 2,5 millió Ft erejéig biztosítson 

visszatérítendő támogatás formájában hozzájárulást. A folyósított támogatást 

elszámolási kötelezettség terhelje, az önkormányzati támogatást a pályázati 

támogatás támogatott részére történő átutalásától számított 15 napon belül a 

támogatott köteles legyen az Önkormányzat részére visszafizetni. 

 

 

A Képviselőtestület 5 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

115/2017. /V.12./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Szent-Györgyi 

Albert Általános Iskola által programokra 

benyújtandó pályázathoz, a Kis Herceg 

Alapítványon keresztül, legfeljebb 2,5 millió Ft 

erejéig biztosít visszatérítendő támogatás 

formájában hozzájárulást. A folyósított 

támogatást elszámolási kötelezettség terheli, az 

önkormányzati támogatást a pályázati támogatás 

támogatott részére történő átutalásától számított 

15 napon belül a támogatott köteles az 

Önkormányzat részére visszafizetni. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

 

Szarvas László 

Újra felmerült a Művelődési Házba beszerzett lelátó ügye. Konzultáltunk az 

ügyvédünkkel, aki utánanézett a bírói gyakorlatnak is. Azzal, hogy használatba 

vettük a lelátót, elismertük a teljesítést, így nem követelhetünk kötbért, annak 

ellenére, hogy a műszaki átadás-átvétel később történt meg. Nem tudjuk 

megvédeni a kötbért. Javaslom, zárjuk le ezt az ügyet és vonjuk vissza a 

kötbérigényünket. 

Szavazásra teszem fel a 242/2016. (X.10.) Ök. Határozat módosítását oly 

módon, hogy a kötbér iránti igényünket visszavonjuk. 

 

 

A Képviselőtestület 5 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

116/2017. /V.12./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 242/2016. (X.10.) Ök. 

Határozatot módosítja, az AVA-PACK Kft.-vel 

szemben támasztott kötbérigényét visszavonja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

 

Szarvas László 

Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy a szennyvízteleppel kapcsolatosan 

elmentünk az Energia Hivatalhoz. Dr. Sidló Klára ügyvédnő, Jegyzőnő és én 

kértünk tőlük személyes konzultációt. Ennek során egyértelművé vált, hogy a 

Visontán lévő szennyvíztelep kapcsán, a területi ellátási kötelezettség miatt, 

kizárólag Visonta egyszemélyben az ellátásért felelős. A szennyvíztelep 

tekintetében tehát csak egy ellátásért felelős van, Visonta Önkormányzata, így 

megállapodást sem kell kötni a képviseletről. Mi, a Képviselőtestület döntünk, 

hogy ki az üzemeltetője, ebbe senkinek nincs beleszólása. Abasár szennyvízének 

kezeléséért az ÉRV Zrt. befogadási-kezelési díjat fizet. Így jogosultak vagyunk, 
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a Képviselőtestület döntése alapján, a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel megkötni a 

bérleti-üzemeltetési szerződést. A szennyvízhálózat kapcsán az a fő kérdés, 

hogy hol van átadási pont az egyes települések között, mert az választja el az 

egyes rendszereket egymástól. Visonta külön rendszeren van, tehát a hálózat is 

önálló. 

A szennyvíztelep azonban közös tulajdon Abasárral. Pálosvörösmart még meg 

kell hogy kapja, a megállapodásuk értelmében, az abasári tulajdoni rész 1/5-ét, 

de ez még a földhivatalnál nincs bejegyezve. A felújítási, beruházási költségeket 

a tulajdonosok a Ptk. értelmében a tulajdoni hányaduk arányában kötelesek 

viselni. 

 

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 16.43 órakor. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

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

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 


