
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 22-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Szarvas László polgármester 

 Bozsik Pál 

 Emődi Eszter 

 Krizsó Mihály 

 Oravecz József  

 Vigh Bertalan képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  

 Hegedűs Hajnalka jegyző 

 Szabóné Debrei Krisztina  

   Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető 

 

 

Szarvas László polgármester 

Köszönti a Képviselőtestületet, megállapítja, hogy 7 főből 6 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 6 fő jelenlétével, egyhangú igen szavazattal az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

N A P I R E N D 

 

1./  Beszámoló a Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat munkájáról 

 Előadó: Emődi Eszter családsegítő 

  

2./  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 Előadó: Hegedűs Hajnalka jegyző 

 

3./  A Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. könyvviteli beszámolói a 

2016. évről 

 Előadó: Szabóné Debrei Krisztina ügyvezető 



 

4./  Beszámoló a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. működéséről 

 Előadó: Szabóné Debrei Krisztina ügyvezető 

 

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 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

118/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 92-

95/2017., 97-100/2017., és a 103/2017. Ök. 

Határozatok végrehajtása megtörtént. 

 

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 
 

 

 

N A P I R E N D 

 

1./  Beszámoló a Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat munkájáról 

 Előadó: Emődi Eszter családsegítő 

 

Szarvas László 

A beszámoló írásban kiküldésre került, igen részletes anyagot kaptunk. Van-e 

szóbeli kiegészítés?  

 



Emődi Eszter 

Nincs. 

 

Bozsik Pál 

Az anyagból lehet látni, hogy átalakult a Családsegítő Szolgálat. Most már 

nemcsak Visonta, hanem másik 3 településen is biztosítani kell a család- és 

gyermekjóléti szolgálat működését. Mennyi plusz munkával jár ez a feladat? 

Megoldható-e? 

 

Emődi Eszter 

Igen, lett plusz munka, de meg tudom oldani. 

 

Bozsik Pál 

Van különbség a visontai gyermekek és családok, valamint a többi településen 

élők helyzete között?  

 

Emődi Eszter 

Atkáron több lakos van, annyival több a munka, Pálosvörösmarton pedig 

kevesebb. Mindhárom településen kb. egyforma a helyzet, nincsenek nagy 

problémák. 

 

Bozsik Pál 

Ennek örülök, további jó egészséget kívánok. 

 

Szarvas László 

Ehhez csatlakozok. Én is nagyon örülök annak, hogy súlyos problémák 

nincsenek. Minket Visonta érdekel a legjobban. Jó hallani, hogy tud a 

Gyermekjóléti Szolgálat segíteni azokon a családokon, akik nehéz helyzetbe 

kerülnek. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évben Visonta 

községben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

119/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2016. évben Visonta községben 

végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 



tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

2./  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 Előadó: Hegedűs Hajnalka jegyző 

 

Szarvas László 

A beszámoló írásban kiküldésre került, van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Hegedűs Hajnalka 

Nincs. 

 

Szarvas László 

Van-e kérdés? Hozzászólás? Nincs. Vaskos anyag. Részletesen mindkét 

beszámoló tartalmazott mindent, azért nincs kérdés.  

Szavazásra teszem fel a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásról szóló beszámoló elfogadását. 

 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

120/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a jegyzői hatáskörbe tartozó 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

2016. évi ellátásáról szóló beszámolót 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Hegedűs Hajnalka 

Köszönöm szépen. 

 

 

3./ A Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. könyvviteli beszámolói a 2016. 

évről 



Előadó: Szabóné Debrei Krisztina ügyvezető 

 

Szarvas László 

Írásban kiküldésre került a beszámoló, van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Szabóné Debrei Krisztina 

A számok magukért beszélnek. Az eredmény a tavalyi évhez képest közel a fele, 

az eszközállomány viszont annál jobban megemelkedett. A közhasznúsági 

mutatóknak megfelelünk, ez nagyon fontos a cég működése szempontjából. 

 

Szarvas László 

Traktort megvásároltátok, mi telepítettünk hozzá szőlőt. Van-e kérdés? 

 

Bozsik Pál 

Nem kérdés, csak kiemelnék egy számot. Ebben az időszakban 1599 

vendégéjszakát töltöttek nálunk. Ezeknek az embereknek a 30 %-át visontai 

lakos tette ki. Tehát szükség van erre. 

 

Szarvas László 

Jó döntés volt megvásárolni az üdülőt. Mi szépen, ahogy a szerződések lejártak, 

visszavettük az üdülőt, létrehoztuk a Kft-t. Első feladata volt az üzemeltetés. 

Ennek örülök, hogy sokan igénybe is veszik. A családommal minden évben ott 

üdülök, sok visontai van lent, és hozzák a barátaikat is. Jó ki tásaságok jönnek 

össze. Az ára is jó. Ennyiből egy 4 fős család nem tud elmenni nyaralni, és egész 

jó a Balaton is. Kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évre szóló 

egyszerűsített éves beszámolója és kiegészítő melléklete elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

121/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete, mint a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cg.száma: 10-09-034019, székhely: 3271 

Visonta, Hősök tere 3.) alapítója és 

egyszemélyes tulajdonosa, a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 

Visontáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2016. évre szóló 

egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő 



mellékletét 59.162 ezer Ft eszköz-forrás egyező 

végösszegével jóváhagyja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. május 31. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi adózás 

utáni eredményének elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

122/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete, mint a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cg.száma: 10-09-034019, székhely: 3271 

Visonta, Hősök tere 3.) alapítója és 

egyszemélyes tulajdonosa, a társaság 2.741 ezer 

Ft adózás utáni eredményét elfogadja, és 

megállapítja, hogy a társaság a 2.741 ezer Ft 

adózás utáni eredményt az eredménytartalékba 

helyezi. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. május 31. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi 

közhasznúsági mellékletének elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

123/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete, mint a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cg.száma: 10-09-034019, székhely: 3271 

Visonta, Hősök tere 3.) alapítója és 



egyszemélyes tulajdonosa, az egyesülési jogról, 

a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a 

Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évre 

szóló közhasznúsági mellékeltét jóváhagyja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. május 31. 

 

 

4./ Beszámoló a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. működéséről 

Előadó: Szabóné Debrei Krisztina ügyvezető 

 

Szabóné Debrei Krisztina 

Létszámadatokról egy kicsit: 12 főről 14 főre emelkedett a létszám a tavalyi 

évben. Ezt a feladatok mennyisége támasztja alá, emelkedtek a feladatok is, és 

hogy megkaptuk az új gépeket. Megköszönöm az Önkormányzat támogatását, 

mert sok minden ebből valósult meg. Megköszönöm mindenkinek a munkáját, 

aki odateszi magát a feladatokhoz, a munkáját a Kft. dolgozóinak, az 

Önkormányzat és a Hivatal segítését ahhoz, hogy előre vigyük a falut, 

kiszolgáljuk a „közt.” 

 

Szarvas László 

Jól dolgoztok, minden nap. Látni, hogy jól karban tartjátok a falut. Ügyesen 

megszervezitek a munkát, a parkokat rendben tartják, van alvállalkozó is, akit 

igénybe vesz a Kft. Sokan dicsérik a falut. Ez nem múltbéli, hanem jelenlegi 

munkát jelent. Tudni kell, hogy egy település karbantartása rettentő sok munka 

és pénz. Ha idegenek jönnek, mindig megdicsérik, hogy kis Ausztria. 

Folyamatosan kínlódunk azzal, hogy sok a szemét, kamerázunk is, stb. de nem 

visontaiak teszik le, hanem idegenek. Próbálkozunk úgy tartani, hogy szép 

legyen, most is folyamatos a fűnyírás a sok eső miatt. A Hivatal udvarába lett 

egy automata Husquarna készülék telepítve, ami a nap 24 órájában nyírja a 

füvet, hogy a rossz minőségű gyepből jó minőségűt csináljon. Beszéltem Dérfi 

Zoltánnal, a Sport Club vezetőjével, hogy a sportpályára is lehetne ilyet 

telepíteni. Az lenne a cél, hogy ehhez nem kell emberi munkaerő, nem kell pénz, 

bár az első év elviszi beruházásban ezeket a díjakat. Zoli megvilágította, hogy 

van TAO erre a célra. Halkan működik, tölti magát, a készülék nem ázott be. 

Most is nyírja, végzi a dolgát. Kérdeztem, hogy ezek a készülékek mennyire 

lopásbiztosak? GPS van bennük, riaszt, telefonon értesíti a készülék 

tulajdonosát. Ha megemelik, a kést lekapcsolja. Meglátjuk, hogy mit tud majd a 

készülék. Forrást is tudnánk rá szerezni, ha szerencsénk van. Ha a nap 24 

órájában vágja, akkor szép gyepet csinál. Addig lehet itt, amíg máshol nincs rá 



szükség. Térjünk vissza a Kft-re. Most már mehet a mulcsolása a lakóterületnek 

is. Ami az Önkormányzat tulajdonában van, azt mi, de ami telket eladtunk, a 

már a vevőnek kell karbantartani. Van-e kérdés? Nincs.  

Szavazásra teszem fel a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

124/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések. 

 

Szarvas László 

Jegyzőnőnek van egy előterjesztése a július 1. munkaszüneti nappá 

nyilvánításával kapcsolatban. Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Hegedűs Hajnalka 

A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényt módosította egy más 

témájú törvény, amely hatályon kívül helyezte, hogy július 1. munkaszüneti nap. 

Tehát országosan minden tisztviselőre nézve ez így érvényes. Viszont, ha a 

Képviselőtestület úgy dönt, akkor továbbra is lehet munkaszüneti nap. Ügyrendi 

Bizottsági ülésen is volt róla szó. Azt szeretném kérni, hogy fejezze ki ebben a 

formában is a hivatali dolgozók iránti elismerését a Képviselőtestület, és előre is 

köszönöm, mert a bizottsági ülésen megfogalmazódott az ezzel való egyetértés. 

 

Szarvas László 

Költsége az Önkormányzatnak ezzel nem lesz, ez gesztus értékű.  

Szavazásra teszem fel a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének 

munkaszüneti nappá nyilvánításával kapcsolatos rendelettervezet elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 



Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2017. (V.23.) 

Önkormányzati rendelete 

 

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának 

munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

Hegedűs Hajnalka 

Köszönöm szépen a Hivatal nevében. 

 

Szarvas László 

A hivatali időn kívüli, és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés szabályozását 

is tárgyalta a bizottság. Meg kell alkotni ezt a rendeletet, mert a Kormányhivatal 

törvényességi felhívással élt a Képviselőtestület felé. Az előterjesztéssel 

kapcsolatban van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívüli házasságkötésekről szóló rendelettervezet elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 10/2017. (V.23.) 

Önkormányzati rendelete 

 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívüli házasságkötésekről 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

Hegedűs Hajnalka 

Köszönöm szépen. 

 

 

Szarvas László 

Két tábor támogatásának kérése érkezett hozzánk. Biztos jön még több is. 

Szeretnének a tavalyi év sikerére tekintettel kézilabda tábort csinálni. Sokan 

vannak, és sokan vesznek részt edzésen is. Nem túl nagy költségvetésű. Amit 

szeretnének: a sportcsarnok, uszoda stb. ingyenes használata, két alakommal az 

autóbusz, valamint 1 alkalommal a csarnokban való alvás engedélyezése. Ebben 

a formában támogatható? 



 

Bozsik Pál 

A két tábor nagyjából egy időpontra van datálva. Egyeztessenek, nehogy az 

legyen, hogy vagy az egyikre, vagy a másikra tudja elengedni a szülő a gyereket. 

 

Szarvas László 

Valamilyen eltolással fogják, le kell egyeztetni természetesen. Nem látták 

egymás kérelmét. Kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel, hogy a visontai gyermekek nyári kézilabda táborozását a 

testület a sportlétesítmények ingyenes használatával, 2 alkalommal útiköltséggel 

(buszköltség), valamint a felügyelő tanárok megbízási díjával támogassa. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

125/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az általános iskolás 

gyermekek részére szervezett 2017. évi nyári 

kézilabda táborban 2 utazáshoz az autóbusz 

használatának díját átvállalja, biztosítja az 

önkormányzati sportlétesítmények (sportcsarnok, 

uszoda, kézilabda pálya) ingyenes használatát, 

valamint engedélyezi a táborban részt vevők 

számára a sportcsarnokban alvást 1 éjszakára. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. július 31. 

 

Szarvas László 

Sport tábor is lesz. Ugyanúgy, ahogy tavaly kérte, most is kérik a támogatást. 

Azt gondolom, hogy támogassuk. Azt meg majd megbeszélik egymással, hogy 

ne ütközzenek a programok. 

Szavazásra teszem fel, hogy a nyári sport táborban résztvevő gyermekek részére 

napi háromszori étkezést, az étkezéshez szükséges helyet, valamint az 

önkormányzati intézmények ingyenes használatát biztosítja az Önkormányzat. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

126/2017. /V.22./ Ök. Határozat 



 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a nyári sport táborban 

résztvevő gyermekek részére napi háromszori 

térítésmentes étkezést, az étkezéshez szükséges 

helyet, valamint az önkormányzati intézmények 

ingyenes használatát biztosítja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. július 31. 

 

Szarvas László 

Még egy tábort szeretnék kérni. Az az érdekes helyzet állt elő, hogy Lívia, a 

balatonszemesi üdülő vezetője tájékoztatott róla, hogy az Iskola a tavaly 

lefoglalt 4 napos tábort lemondta, nem szervez tábort. Ezt szomorúnak tartom. 

Azt kérem, hogy támogassatok már abban, hogy az Önkormányzat szervezze 

meg ezt a tábort, természetesen nem az Iskola kikerülésével. Holnap beszélek 

igazgatónővel, hogy miért nem fér bele nekik? Visontai gyermekeket fogunk 

vinni. Ha már van és jól működik az üdülő, üzemben tartjuk, működtetjük, akkor 

nem rossz dolog, ha a gyermekek el tudnak menni kedvezményesen. Június 27-

30-ig van fenntarva, tartsuk meg. Javaslatom: útiköltség, étkezés, a felügyelő 

tanárok díja ingyenes, és megszervezzük mi. Remélhetőleg jó idő lesz. Ne 

hagyjuk ki! Nőnek a gyermekek. Elment a tavalyi korosztály, az idei korosztály 

miért ne mehetne? Ha nem lesz jelentkező, akkor nyilvánvalóan nem csináljuk 

meg. Szavazásra teszem fel, hogy az Önkormányzat szervezésében a 

balatonszemesi nyári táborban résztvevő gyermekek részére az útiköltséget, az 

étkezés költségét, valamint a felügyelő tanárok díját bruttó 10.000,- Ft/fő/nap 

összegben biztosítja az Önkormányzat. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

127/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az általános iskolás gyerekek 

részére Balatonszemesen 2017. június 27-30. 

között nyári tábort szervez. 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az Önkormányzat 

szervezésében megrendezésre kerülő 

balatonszemesi nyári tábor költségéből az 

útiköltséget (buszköltség), az étkezés költségét, 



valamint a felügyelő tanárok megbízási díját 

bruttó 10.000,- Ft/fő/nap Ft/óra összegben 

jóváhagyja és saját erőből biztosítja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

Szarvas László 

Kaptunk egy kérelmet, a Hagyományőrző Íjász Egyesülettől is. Működési 

támogatást kér. Nem zárkózom el a támogatástól, azonban egy dologhoz 

kötném. A Képviselőtestület eddig is támogatta az egyesületet, vásároltunk 4 

tekercs (150 méter) drótfonatot és 50 oszlopot a kerítéshez, ami még nem lett 

elkészítve. Ha ez elkészül, akkor beszélhetünk a következő anyagi támogatásról.  

Szavazásra teszem fel, hogy a 101/2016. (IV.28.) Ök. Határozatban foglalt 

támogatási cél megvalósulása után tárgyalja a testület a következő támogatást. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

128/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Hagyományőrző 

Íjász Egyesület támogatási kérelmét a 101/2016. 

(IV.28.) Ök. Határozatban foglalt támogatási cél 

megvalósulása után tárgyalja meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. február 28. 

 

Szarvas László 

A Vadásztársaság is beadott egy kérelmet. A Visontai Vadásztársaság megszűnt, 

illetve átalakult. Közösen, egy új néven Markazzal létrehoztak egy társaságot, 

melyen belül 60 % a visontaiak aránya. A régi társaság visszautalta a 

támogatást, ezért kérik, hogy ezt az idei támogatást a Dél-Mátra VT Visontai 

Csoportjának folyósítja a Képviselőtestület. Ez egy technikai történet. Kovács 

Krisztián az alelnök.  

Szavazásra teszem fel a Dél-Mátra Vadásztársaság Visontai Csoportjának a 

2017. évi költségvetésbe betervezett 100.000 Ft összeggel történő támogatását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 



129/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2017. évre a Dél-Mátra 

Vadásztársaság Visontai Csoportja részére 

100.000 Ft működési támogatást állapít meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

Szarvas László 

Megérkezett a vénakereső készülékekre az árajánlat. Doktor úrék megnézték? 

Misivel tréningeztünk rajta. 

 

Krizsó Mihály 

Nem nézték meg úgy tudom, azt mondta, kipróbálják. Fenntarják a lehetőséget, 

hogy ez valóban tudja-e, amit szeretnének. Ha nem tudja, akkor ne vegyük meg, 

mert nem tudjuk használni. Nem láttam, ami itt volt kipróbáláson. Ez többet tud.  

 

Szarvas László 

Az ára is kulturáltabb. 300.000 Ft-ot szavazott a testület a költségvetésben. Amit 

szeretnének, 160.000 Ft+ ÁFA. Megrendelhető? 

Szavazásra teszem fel 1 db Veinlite LED+ vénakereső készülék beszerzését a 

H.S.-MEDPLAN Kft. árajánlata alapján 162.000 Ft + ÁFA értékben. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

130/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 1 db Veinlite LED+ 

vénakereső készülék beszerzését a H.S.-

MEDPLAN Kft. árajánlata alapján 162.000 Ft + 

ÁFA értékben jóváhagyja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

Bozsik Pál 



A volt TSZ műhelynél szeretnék egy 3x3 m méretű kennelt a befogott 

kutyáknak, hogy addig tudjuk ott tartani a kutyákat, amíg a sintér nem jön értük. 

Ez nagyon rövid idő, de ha nem fogjuk be, akkor elmegy a kutya. 

 

Szarvas László 

Amíg a sintér el nem viszi? De nehogy maradjon benne kutya! Mennyi egy ilyen 

kennel? Elég 2x2. 

 

Bozsik Pál 

A gyöngyösi menhelyen is 3x3-as van. 

 

Szarvas László 

Kérek rá ajánlatot. Megcsináltathatjuk? Addig lehet benne a kutya, amíg el nem 

viszi a sintér, de csak rövid ideig. 

Szavazásra teszem fel egy db kutya kennel készíttetését a volt TSZ műhely 

udvarába. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

131/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete egy db kutya kennel 

készíttetését a volt TSZ műhely udvarába 

jóváhagyja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

 

 

Szarvas László 

Balatonszemesre megszavaztuk a mennyezetet, kiderült, hogy a függesztőket 

elfelejtették beletenni az ajánlatba. Ez 95.000 Ft. Félreértette, azt hitte, hogy 

csak a panelokat akarja az Önkormányzat.  

Szavazásra teszem fel a Balatonszemesi üdülő étkező helyiségében a kazettás 

álmennyezet készítés plusz költségének elfogadását a Szemes Ingatlan Kft. 

ajánlata szerint. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 



132/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Balatonszemesi üdülő 

étkező helyiségében kazettás álmennyezet 

készítés plusz költségét a Szemes Ingatlan Kft. 

ajánlata alapján bruttó 95.000 Ft összegben 

elfogadja. 

 

A Képviselőtestület az álmennyezet 

elkészítésének nettó költségét, valamint az üdülő 

étkezője világításkorszerűsítés nettó költségét 

491.181,- Ft összegben a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. részére támogatásként biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

Szarvas László 

A szőlőtelepítés nagyjából véget ért. Most már a művelési munkákról kellene 

gondoskodni. Azt javaslom, hogy a Vinea Mátra Kft. végezze. 

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

művelési munkáinak elvégzésével a Vinea Mátra Kft-t bízza meg a 

Képviselőtestület. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

133/2017. /V.22./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megbízza a Vinea Mátra 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 

 

Hegedűs Hajnalka 

Ezzel kapcsolatban beadtuk a támogatási kérelmet az MVH-hoz. Köszönöm a 

Hegyközség segítségét.  

 

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 17.26 órakor. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

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

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 


