
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2017. 

október 16-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 

 Kovács Krisztián Dél-Mátra Vadásztársaság alelnök 

 

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./ Dél-Mátra Vadásztársaság tájékoztatója tevékenységéről 

 Előadó: Kovács Krisztián alelnök 

 

2./ Visontai Lövészklub tájékoztatója tevékenységéről 

 Előadó: Szarvas László elnök 

  

3./ Állategészségügyi Társulás munkájáról beszámoló 

 Előadó: gesztor 

 

4./ Tájékoztató a 2017. I. félévi gazdálkodásról 

 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: 

 

208/2017. /X.16./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 

161/2017., 163-165/2017., 170-171/2017., 180-

204/2017., 206-207/2017. 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: 

 

209/2017. /X.16./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy helyi 

életkezdési támogatás 2 fő részére, rotavírus 

elleni vakcinára való jogosultság 2 fő részére, 

temetési költségekre tekintettel települési 

támogatás 3 fő részére, beiskolázási segély 29 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: 

 

210/2017. /X.16./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy 

gyermekvédelmi célból nyújtott települési 

támogatás 1 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./ Dél-Mátra Vadásztársaság tájékoztatója tevékenységéről 

 Előadó: Kovács Krisztián alelnök 

 

Szarvas László 

Köszöntöm Kovács Krisztiánt, a Dél-Mátra Vadásztársaság alelnökét. Van-e 

szóbeli kiegészítés az írásban kiküldött beszámolóhoz? 

 

Kovács Krisztián 

Köszöntöm polgármester urat és a testületet. Egy pár szóban az új 

vadásztársaságról, ami működik. Ez a Dél-Mátra Vadásztársaság. Úgy alakult ki 

20 éves ciklusra, 2037.02.28-ig, hogy elméletileg földtulajdonosi alapon van 

vadászat. A törvények ezt erőltették. Nagyjából lehetett tudni, hogy milyen 

vadászterületek lettek kiadva, milyen változások lettek a vadászterületek határait 

tekintve. Lehetett tudni, hogy a Sár-hegy jó része, ami visontai közigazgatási 

terület, azt vadászatilag el fogjuk veszíteni. Ezzel nem is nagyon erőlködtünk. 

Ott egy olyan vadásztársaság volt, amiből mi korábban kiváltunk. Halmajugra 

kis résszel rendelkezik, volt Gyöngyösből egy rész, meg a markaziak, abból 

váltunk ki 10 éve. Az Abasáriak akartak alakítani egy társaságot, de abból nem 

lett semmi. Az elején, amikor a nagyjábóli határokat sejtettük, akkor Markaznak 

kezet nyújtottunk, hogy ha baj lesz, segítünk nekik. Domoszló felé nem tudtak 

volna húzódni, mert Domoszló meg Kisnána ugyanígy összeálltak. A detkiek is 
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kerestek, de Karácsonddal összeálltak. Így Markazzal 2400 hektár nettó 

területtel jött össze a Vadásztársaság. Azt gondoltam, hogy egyszerűbb lesz, de 

vannak fennakadások a „közös lóban”. 3 tagú elnökség van, 2/3 – 1/3 arányban. 

Bizalmat adtunk azzal, hogy az elnökséget odaadtam, de majd meglátjuk. Az 

elnök ottani, Tresó István. Ő egy bankár, nem egy vadász. Magas beosztású, így 

azt gondolja itt is úgy van, és ebből van egy-két konfliktushelyzet. A vadászat 

megy, most kezdődött a szezon, eddig nem sok mindent lehetett lőni. Az 

abasáriak megsértődött alapon próbálkoznak, mindenki azt gondolja, 

hegyközségi alapon, össze kell hívni egy gyűlést. Sokan megkeresnek, hogy 

ennyi-annyi káruk van.  A vadkárral kínlódunk. Gazdasági alapon állnak hozzá a 

gazdák. Próbálkoznak mindennel, jégkár, fagykár, vadkár. Ezek a vonalak 

összefutnak, nyilván sokkal nagyobb a vad mennyisége, mindennemű 

vadállomány növekszik, annak ellenére, hogy tényleg apasztjuk a vadat. Az 

állatok viselkedése is változik. A szarvas nagyon sértődékeny volt, most bármit 

teszünk velük, ott folytatják, ahol abbahagyták. Nem tudunk minden szőlőbe ott 

aludni. Vannak módszerek, ilyen-olyan vadriasztó, de megszokják. Azt 

gondolják, megtettek mindent, de nem. A kerítés sem elég, amire az új törvény 

szerint engedélyt is kell majd kérni.  

 

Szarvas László 

Az Önkormányzat megkapta a mezőgazdasági utakat, majd jött a szomszéd, 

hogy csináljunk valamit, de az MVH sem lépett erre a dologra semmit. Az 

arányok kinek a javára vannak? 

 

Kovács Krisztián 

2/3 van nálunk, 1/3 Markaznál. 

 

Szarvas László 

Kimerítő volt az egész anyag, a szóbeli kiegészítéssel együtt. Van-e kérdés? 

Nincs. A következő 20 évre sok sikert a működéshez. Lakva ismeri meg az 

ember a másikat. A Képviselő-testületnek van tapasztalata a közös 

önkormányzati hivatallal kapcsolatban. Kezet nyújtottatok nekik, hogy ne 

kerüljenek ide-oda. Remélem, ti szerencsésebbek lesztek az együttműködésben. 

A vadászat a gazdagok sportja, tehát nem furcsa, hogy egy bankár is ott áll e 

mögött. 

 

Kovács Krisztián 

Azért is örültünk, hogy tudnánk felvenni olyan tagokat, akik anyagilag elég jól 

állnak. Akik itt vagyunk, helyiek, mind hasonszőrű anyagi helyzettel 

rendelkezünk, nem vagyunk bankárok. Addig egészségesebbek a viszonyok, 

míg nincsenek nagy különbségek. Mindig érződik, ha nagy különbség van. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Dél-Mátra Vadásztársaság tájékoztatójának elfogadását. 
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A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

211/2017. /X.16./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Dél-Mátra Vadásztársaság 

tevékenységéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag 

elfogadja. 
 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

 

 

2./ Visontai Lövészklub tájékoztatója tevékenységéről 

 Előadó: Szarvas László elnök 
 

Szarvas László 

Csak szombat este kaptam meg a gazdasági beszámolót, ezért nem tudtam 

csütörtökön kiküldeni. Remélem, sikerült átnézni. A klub munkájának minden 

egyes szegmenséről írtam. Szóbeli kiegészítésként annyi lenne, hogy sokan 

járnak hozzánk, még Szegedről is jönnek csapatok. Annyira sokan voltak már 

idén, hogy nem tudták kivárni a sort, felálltak és elmentek. Ilyen nagyszabású 

rendezvényünk még nem volt, csak idén. Jövőre át kell gondolni, hogy mit és 

hogy vállalunk. Sok autó elfér, rendben van az egész lőtér. Fontos, hogy 22 fős 

tagsággal rendelkezik az Egyesület, ebbe benne vannak az inaktív tagok is. Ők 

nem járnak versenyre, edzeni, de megtartották a tagságot. Probléma az 

utánpótlás nevelés, mert nemcsak hogy hely kell hozzá, hanem elegendő fegyver 

is. Látva például a majális rendezvényeket, ahol megjelentek a fiatalok is, hogy 

szeretnének lőni. Ugye, légpuskával kell megtanulni. Tíz főre számítottunk, 

nagy örömömre aztán 40 egynéhány fővel lőttünk. Szép siker volt. Köszönöm a 

Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a tervek elkészülhessenek. Hatalmas 

költség volt. Megváltozott a tervezés, tervezőt sem lehetett találni, egymásnak 

adták a kilincset. Sok tervezővel volt probléma, mert nem tervezhet az 

Önkormányzatnak. A hiánypótlást megküldtük, várunk, hogy szóljanak a 

Minisztériumtól, 10 millió Ft-ot ígértek. Aztán kötjük a szerződést. Jó lenne, ha 

lenne zárt fűtött lőterünk, lehetne utánpótlás nevelés, de nem tudunk fűtött lőtér 

hiányában kint lőni. Most a mai fiatalok, ha kicsit fáznak, ők hazamennek, más 

nevelési elveket kell alkalmazni, mint a mi időnkben. Hallottuk már azt is, de 

most arról sincs nagyon szó, hogy az iskolai nevelésbe is be akarják vezetni. 

Számomra ez nagy kérdőjel, hogy hogy akarják? Nem olyan egyszerű. Azok a 

férfiak, akik voltak katonák, tudnak lőni, de a fiatal kollégák nem tudják ezt. 
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Biztonságtechnikai előírások stb. is vannak. Nem egyszerű történet, meglátjuk, 

hogyan akarják. Láthatóak a pénzforgalmi adatok. 54.000 Ft veszteséggel 

zártunk. Nem értem, hogy könyvelnek, de stabil a pénzügyi helyzetünk. Lehet, 

hogy 54.000 Ft-tal veszteségesek vagyunk, de van megtakarítás. Odafigyelünk a 

megváltozott támogatási lehetőségekre, mindennel el kell számolni. Abból 

élünk, amit az Önkormányzat finanszíroz, más lehetőség nagyon nincs. Illetve 

van kettő, de nem alkalmazzuk. Sok kárt csinálnak ezek a lövészetek, nagyon 

minimális összeget fizetnek a használatért és nagy kárt okoznak. 3 ilyen cég volt 

egyébként, aki érdeklődött ezzel kapcsolatban. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Dózsa György Visontai Lövészklub Egyesület 2016. évi 

tájékoztatójának jóváhagyását. 
  

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

212/2017. /X.16./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Dózsa György Visontai 

Lövészklub Egyesület 2016. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

 

 

3./ Állategészségügyi Társulás munkájáról beszámoló 

 Előadó: gesztor 
 

Szarvas László 

A beszámoló elkészül időben, de még senki nem tisztelte meg részükről a 

testületet, mindig valamilyen indokkal távol maradnak. Ha van kérdés, írásban 

feltesszük nekik és válaszolnak. Nem hozzájuk tartozik a kóbor ebek története, 

azt gondolom, hogy ezek borzolják a kedélyeket, az állategészségügyi ellátás 

rendben van. Van-e kérdés? Nincs.  

Szavazásra teszem fel az Állategészségügyi Társulás munkájáról készült 

beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

213/2017. /X.16./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az Állategészségügyi Társulás 

munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

elfogadja. 
 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

4./ Tájékoztató a 2017. I. félévi gazdálkodásról 

 Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Szarvas László 

A Bizottságok tárgyalták. 

 

Hornyák Zoltán 

Elfogadásra javasoljuk. 

 

Szarvas László 

Azok a döntések, pénzügyi tranzakciók vannak benne, amit a Képviselőtestület 

jóváhagyott, és a költségvetésben is szerepel. Van-e kérdés? Észrevétel? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a 2017. I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatóhoz 

kapcsolódó rendelettervezet elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 13/2017. (X.17.) 

Önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazó 

rendelettervezet elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 14/2017. (X.17.) 

Önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló 3/2017. (II.22.) Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések. 

 

Szarvas László 

A családi bölcsődék szakmai programját a változásoknak megfelelően át kellett 

dolgozni. 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: 

 

214/2017. /X.16./ 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: 

 

215/2017. /X.16./ Ök. Határozat 
 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Kis Pingvin Családi 
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Bölcsőde szakmai programjának módosítását és 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szakmai programot elfogadja. 
 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

Szarvas László 

A szociális rendeletünk módosítása a térítési díjak tekintetében arra vonatkozik, 

ha valaki nemcsak megőrzésre viszi be a gyermekét. A bizottság javaslata került 

előterjesztésre.  

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, 

gyermekjóléti és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

rendelet módosítását tartalmazó rendelettervezet elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 15/2017. (X.17.) 

Önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, 

gyermekjóléti és egyes személyes gondoskodást 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szarvas László 

Ebben az évben is határozott róla a testület, hogy szociális lignitet nyújt a 

lakosságnak. Elkészült a feltételeit meghatározó rendelettervezet. Nézőknek 

mondom, hogy holnaptól lehet beadni a kérelmet, 1000 q lignit a kvótája 

Visontának. 60.000 Ft egy főre jutó jövedelemmel lehet erre pályázni, kettő hét 

áll rendelkezésre, a beadási határidő: november 3. 

Szavazásra teszem fel a szociálisan rászoruló lakosok lignitben való 

részesítéséről szóló rendelettervezet elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 16/2017. (X.17.) 

Önkormányzati rendelete 
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a szociálisan rászoruló lakosok lignitben való 

részesítéséről 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

Szarvas László 

A tűzifával kapcsolatosan még nincs konkrét információnk, hogy mikor és 

hogyan tudjuk leszállíttatni, ezért arról most nem döntünk. 

A Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. elszámolt az irattár költségeivel, amire 

céltámogatást kapott. Az elszámolást a Hivatal rendben találta. Van-e kérdés? 

Nincs. 

Szavazásra teszem fel a 184/2017. /VIII.14./ Ök. határozat alapján a Visontáért 

Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott 938.102,- Ft céltámogatás 

felhasználásáról készült beszámoló elfogadását, mely összeget a Kft. az irattár 

kialakítására fordítottak. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

216/2017. /X.16./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 184/2017. /VIII.14./ Ök. 

határozat alapján a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. részére nyújtott 938.102,- Ft 

céltámogatás felhasználásáról készült 

beszámolót elfogadja.  

A támogatás összegét a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. irattár kialakítására fordította. 

 

A cél szerinti támogatás felhasználása 

összegszerűségében megtörtént, visszafizetési 

kötelezettség nem keletkezett. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Hiánypótlást kértünk a balatonszemesi üdülő állmennyezet kialakításánál. Volt 

két szerződéshiány. Ezt a Kft. teljesítette, az elszámolást a Hivatal rendben 

találta.  

Szavazásra teszem fel a 132/2017. (V.22.) Ök. határozat alapján a Visontáért 

Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott 491.181 Ft céltámogatás 
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felhasználásáról készült beszámoló kiegészítésének elfogadását, - mely összeget 

Balatonszemes, Bagolyvár u. 22. szám alatti üdülő étkező helyiségének 

álmennyezet létesítésére és világítás korszerűsítésére fordítottak. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

217/2017. /X.16./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 132/2017. (V.22.) Ök. 

határozat alapján a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. részére nyújtott 491.181 Ft 

céltámogatás felhasználásáról készült 

beszámolót elfogadja. 

 

A támogatás összegét a Visontáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. Balatonszemes, Bagolyvár u. 22. 

szám alatti üdülő étkező helyiségének 

álmennyezet létesítésére és világítás 

korszerűsítésére fordította. 

 

A cél szerinti támogatás felhasználása 

összegszerűségében megtörtént, visszafizetési 

kötelezettség nem keletkezett. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Mint minden évben, most is érkezett véleménykérés az iskolai felvételi 

körzethatárok megállapításához. Szerintem Visonta és Pálosvörösmart is 

maradjon beiskolázási körzet. Azt gondolom, hogy ez így rendben van. 

Elfogadható?  

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

vonatkozásában Visonta és Pálosvörösmart községekre kiterjedően javasolja a 

Képviselőtestület a kötelező felvételi körzet megállapítását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

218/2017. /X.16./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Szent-Györgyi 

Albert Általános Iskolára vonatkozóan Visonta 

és Pálosvörösmart községekre kiterjedően 

javasolja a kötelező felvételi körzet kijelölését. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. október 31. 

 

 

Szarvas László 

Sakkszakkörtől érkezett támogatási kérelem. Lekérettem, hogy kik járnak. 17 

főből csak 6 visontai.  

 

Hornyák Zoltán 

Ugyanazt javaslom, mint ami eddig volt. Az Önkormányzatnak nem biztos, 

hogy több pénze van, mint a szülőknek.  

 

Emődi Eszter 

Hogy támogattuk eddig? 

 

Szarvas László 

Az 50 %-át támogattuk. Maradunk annál a határozatnál? 

 

Hegedűs Hajnalka 

A felét fizette az Önkormányzat, a másik felét a szülő.  

 

Hornyák Zoltán 

A mindenkori díj felét fizetném.  

 

Szarvas László 

600 Ft-ba kerül, ebből kér 500 Ft-ot gyermekenként. 

 

Emődi Eszter 

És ha csak a visontai gyermekeket támogatnánk? 

 

Szarvas László 

A mi érdekünk, hogy legyen Visontán iskola, de nyilvánvalóan nem ész nélküli 

érdekünk.  

 

Hornyák Zoltán 

Ha elviszik innen a gyerekeket, nekik sem lesz munkájuk. Közös érdek. 
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Szarvas László 

Megnyerték egyébként a pályázatot, azt nem tudom, milyen pályázatot. 

Szerintem a programokat.  

 

Hegedűs Hajnalka 

2014. október 29-én hozta a Testület a határozatot, mely szerint „…a Visontai 

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanulóinak szervezett sakk szakkör 

díjának felét támogatásként biztosítja” az Önkormányzat. 

 

Szarvas László 

Módosítanám, hogy a sakk oktató óradíjának a felét, tehát 300 Ft-ot fizet az 

Önkormányzat. Ha kifizetjük az egészet, semmi motivációja nincs a szülőnek, 

hogy menjen a gyerek, ha meg kifizeti a felét, akkor motiválja, hogy járjon is. 

Szavazásra teszem fel a sakk szakkör tartásához hozzájárulást akként, hogy a 

2017/2018. tanévben a sakk szakkört oktató óradíjának a felét fizesse az 

Önkormányzat. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

219/2017. /X.16./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Szent-Györgyi 

Albert Általános Iskola tanulóinak szervezett 

sakk szakkört oktató óradíjának (600 

Ft/gyermek) a felét, azaz 300 Ft/gyermek 

összeget hozzájárulásként biztosítja a 2017/2018. 

tanávben. 

 

A támogatás kifizetése és elszámolása a sakk 

szakkörön részt vevő gyermekek iskola által 

igazolt alkalmankénti létszáma alapján, a 

szakkört tartó szervezet által kibocsájtott számla 

útján történik. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

Szarvas László 

Rendkívüli ülésen beszéltünk róla, hogy a Vadvirág út végét meg kellene 

csinálni. Tóth Gyulával én is és Eszter is beszéltünk. Teljesen mást írt le, mint 

amit mondtunk. Tárgyi tévedés van benne. Egy helyen biztosítottunk bejárót. A 

válaszból az jön le, hogy maradjon így, ahogy van, viszont azt gondolom, hogy 
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kötelezzük rá, hogy takarítsa ki. De azt nem tudjuk, hogy hol van a telekhatár, 

vagyis meddig tejed az út területe. 

 

Hornyák Zoltán 

Szánjunk 30.000 Ft-ot a kimérésre. Ha így akarja használni, kötelezzük arra, 

hogy takarítsa ki a saját, illetve az utca lakóinak biztonsága érdekében.  

 

Szarvas László 

Szerencse, hogy van egy vasrács az úton. Kérdeztem, hogy kit veszélyeztet? A 

probléma, hogy megáll a víz, télen felfagy, ez veszélyes. Megrendeltük a 

kimérést, mindkét oldalon.  

 

Hornyák Zoltán 

Cél, hogy tisztított legyen, és a víz lefolyjon rajta. 

 

Szarvas László 

Közterület, a felszíni csapadékvíz elvezetés kötelező feladata az 

Önkormányzatnak.  

 

Emődi Eszter 

Nem írta le, hogy hajlandó kompromisszumra. Mondjuk kitisztítani az árkot, 

egy csövet beletesz az Önkormányzat, a többit meg ő állja. 

 

Szarvas László 

Első blikkre mindenki azt mondta, hogy szerinte, úgy van megcsinálva, hogy 

alatta ki van burkolva az árok, alatta beton talpfa lehet, de rárakódott a föld. Fel 

van iszapolódva, a csővég viszont kristálytiszta. Nyáron nincs probléma, de 

télen a feljegesedés veszélye benne van. Kiméretjük az egészet, tisztába jövünk 

a telekhatárokkal, utána neki ülünk.  

Két Egyesülettel van probléma a Tornacsarnok használatát illetően. A tájfutók 

részére visszavonnánk a 2006. évi önkormányzati határozatot, arra hivatkozva, 

hogy átszervezzük a KLIK miatt. Ha továbbra is használni szeretnék, adjanak be 

kérvényt, és esetleg térítési díj ellenében. De visontai már nincs is, kikoptak. Az 

Asztalitenisz Egyesület pedig kapott engedélyt a vasárnapi versenyre, de csak 

úgy, hogy a Kft. vezetőjével előre egyeztessék le, hogy mely időpontban lesz 

verseny. Maximum este 19.30-ig használhatják továbbra is díjmentesen, a 

vasárnapi versenyeket pedig a takarítást végző felelőssel előzetesen, egy héttel 

előre egyeztessék le, valamint tartsák be a házirendet.  

Szavazásra teszem fel a Gyöngyösi Tájfutó Klub részére engedélyezett, 

Tornacsarnok használatának visszavonását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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220/2017. /X.16./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Gyöngyösi Tájfutó Klub 

részére engedélyezett, a Tornacsarnok 

térítésmentes használatára vonatkozó engedélyét 

visszavonja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. november 30. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel, hogy a Visontai Asztalitenisz Sportegyesület a 

Tornacsarnokot - a házirend betartása mellett – 19.30-ig használhatja, valamint a 

vasárnapi versenyeket a takarításért felelőssel előzetesen, legalább 1 héttel előre 

egyeztetve tarthatják meg.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

221/2017. /X.16./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Visontai 

Asztalitenisz Sportegyesület a Tornacsarnokot - 

a házirend betartása mellett – 19.30-ig 

használhatja, valamint a vasárnapi versenyeket a 

takarításért felelőssel előzetesen, legalább 1 

héttel előre egyeztetve tarthatják meg.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. november 30. 

 

Szarvas László 

Megkeresett minket Miskolc-Egyetemváros, illetve a Művelődési Házat az 

Innocenter Kft. oktatási cég azzal, hogy pályázatot nyújtanak be ívhegesztő 

tanfolyam megtartására és ehhez keres Visonta telephelyen elméleti és 

gyakorlati oktatási helyet. Aláírtam egy befogadó nyilatkozatot ezzel 

kapcsolatban, amitől bármikor vissza lehet lépni. Ha megvalósulna, ha visontai 

lenne benne, az jó lenne.  

 

Hornyák Zoltán 

Az oktatás ingyen lenne? 
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Szarvas László 

Pályázat útján szeretnék megvalósítani, lehet, hogy ingyenesen képzik őket. 

Helyet kértek, és az sem lenne baj, ha tudnánk olyan helyet is, ahol hegeszteni 

tudnak.  

 

Emődi Eszter 

A bányának van olyan. 

 

Hornyák Zoltán 

Konkurencia lenne. 

 

Szarvas László 

Igen, minősített hegesztőket oktat, ő is abból él, hogy oktat.  

Ha ez a cég nyer a pályázaton, akkor visontai is szóba kerülhet, ez csak erről 

szól. Akkor is ki tudunk hátrálni, ha nyernek, és mégsem szeretnénk.  

 

Hegedűs Hajnalka 

A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya 

törvényességi felhívással fordult a Testülethez, mely szerint a helyi 

népszavazásra vonatkozó szabályozás jelenleg az Önkormányzat SZMSZ-ében 

található. Mivel önálló felhatalmazás van rá, ezért nem az SZMSZ-ben, hanem 

önálló rendeletben kell ezt szabályozni.  

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a helyi népszavazásra vonatkozó rendelettervezet 

elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 17/2017. (X.20.) 

Önkormányzati rendelete 

 

a helyi népszavazásról 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

Bozsik Pál 

Az Orvosi Ügyeleti Társulási ülésen elhangzott, hogy az orvosi ügyelet 4.000 

Ft/óra, és ez kevés az orvosoknak. Egy ügyelet így 64.000 Ft, de orvoshiány 

van.  
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Hegedűs Hajnalka 

A házorvosi ügyeleti ellátás kötelező önkormányzati feladat. Jelenleg a 

háziorvos vállalkozóként látja el a tevékenységét. 2013-ban alakult újra az 

Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás Gyöngyös plusz 11 település 

részvételével. Gyöngyös azt próbálta erőltetni, hogy a települések vállalják be, 

hogy a háziorvosok kötelezően részt vesznek az ügyeletben. Mi ezt 

vállalkozónál nem tehetjük meg, ezért az OEP figyelmeztette az 

Önkormányzatot. A mi, orvossal kötött szerződésünkben az szerepel, hogy a 

háziorvos döntése szerint vesz részt az ügyeleti feladatok ellátásában, viszont a 

társulási megállapodás azt tartalmazza, hogy az önkormányzatok vállalják, hogy 

az orvosok részt vesznek az ügyeletben. Egyre több orvos azt mondja, hogy 

ilyen-olyan ok miatt nem vesz részt. Bonyolítja a helyzetet, hogy Abasáron is 

üres az egyik hely. Az egész társulási feladatellátásra most 45.000 Ft-ot fizetünk 

havonta. Alapvető probléma abból volt, hogy orvoshiány van. A mi 

orvosainknak a Periculum in Mora Kft. 2000 Ft-ot fizet óránként az ügyeletért. 

Ha pedig nem tudja biztosítani az adott település orvosának az ügyeletét, 

máshonnan kell orvost hoznia, aki 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig ügyel, plusz 

a hétvége és az ünnep. Számítások vannak, mely szerint 4.000 Ft lenne az óradíj, 

plusz azok az önkormányzatok, akiknek az orvosa nem ügyel, azoknak ezt a 

többletkiadást 1.000 Ft/óra költséggel több hozzájárulást kellene fizetni. 

Mindezt azért, hogy kifizesse a háziorvosnak azt a különbözetet, amitől elesik, 

ha ebben az ügyeletben ügyel, nem a kórházban.  

 

Szarvas László 

Nem veszíthetünk el egy orvost. Állandóan pellengéren vagyunk.  

 

Hegedűs Hajnalka 

Amit 2018. évre számoltak: ha 4.000 Ft-tal számolnak az „A” terv szerint, akkor 

113.000 Ft lenne a havi hozzájárulásunk, „B” terv szerint ehhez még hozzájönne 

1.000 Ft óránként.  

 

Emődi Eszter 

6 hónap a kilépés? Akkor kezdjük el. 

 

Szarvas László 

Nem kell rögtön „szakítani”. A másik társulás is nehezen fogadott volna be 

minket. Gyöngyöstarjáni székhellyel van az a társulás, de onnan még soha nem 

hallom, hogy állandóan feszegetik a határokat. Valahogy el kellene érni, hogy 

ügyeljen.  

 

Hegedűs Hajnalka 

Fél év alatt 3.884 ezer Ft-ban van az orvos és az asszisztencia.  
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Szarvas László 

Az Önkormányzat kötelessége, hogy ügyeletet biztosítson. Megoldást kell 

találni. Megnézzük, hogy anyagilag hogy kedvezőbb ez a helyzet. 

 

Hegedűs Hajnalka 

A Társulás abban maradt, hogy november közepén újra összeülnek és 

megbeszélik. 

 

Szarvas László 

Megkerestek minket az ételhordó autó sofőrei. Az a baj, hogy későn indul el a 

zöld autó ételhordásba, van, amikor 13.30 – 14.00 óra körül ér oda az ebéd. Be 

fogok hívni megint mindenkit. Meghatároztunk egy rendet, arra lennék kíváncsi, 

hol kell belenyúlni a folyamatba. Jó lenne, hogy egyszerre le lehetne hozni a 

kaját, sokat jelentene időben, ha egyszerre jönne le az iskolába, és az ÖNO-ba 

is. Ezzel legalább 1 órát lehetne spórolni. Pali szorgalmazza, hogy jó lenne egy 

elektromos furgon. A Kft. az áfát vissza tudja igényelni, és nem terheli cégautó 

adó sem, mert teherautó. Az elektromos autó kedvezménnyel 9.268 ezer Ft 

bruttó. 6.116 ezer Ft nettóra tudjuk állami támogatással igénybe venni. Annyival 

drágább, hogy nem érdemes. Más típusok kedvezménnyel 4,6 millió Ft – 5,8 

millió Ft között már megvásárolható a bekért ajánlatok szerint. Ezeket az 

ajánlatokat eltesszük, behívok mindenkit, átbeszéljük. Új szakács is van, 

változott az ételek minősége, a munkamorál is. Meg kell adni a lehetőséget, 

hogy bele tudjanak szólni a folyamatba. Kiderítjük, hogy kell-e nagyobb autó 

vagy sem. Alaposan körbejárjuk. 

 

Bozsik Pál 

Szeretnénk színpadot a focipályára vagy sem? 

 

Szarvas László 

Utánanézünk, kell-e építési engedély, mit tartalmaz az építési szabályzat.  

 

Vigh Bertalan 

Temetőbe vegyünk már locsolókannákat! 

 

Szarvas László 

Pali vásárolj légy szíves 10 db-ot! 

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 19.29 órakor. 

 

k.m.f. 

 

 

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

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 


