
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2017. 

november 13-án 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Szarvas László polgármester 

 Bozsik Pál 

 Emődi Eszter 

 Hornyák Zoltán 

 Krizsó Mihály 

 Oravecz József képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  

 Hegedűs Hajnalka jegyző 

 Filó Istvánné Nyugdíjas Klub gondozónő 

 Oraveczné Hajnal Edit Visontai Kulturális Egyesület alelnök 

 

Szarvas László polgármester 

Köszönti a Képviselőtestületet, megállapítja, hogy 7 főből 6 megjelent, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 1 meghívott betegség miatt távol van.  

Köszönti továbbá a tanácskozási joggal megjelenteket is. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bozsik Pál Képviselőt jelöli ki. 

Vigh Bertalan képviselő úr kérte, hogy a Hegyközség beszámolóját tegye át a 

Képviselőtestület december hónapra.  

Javasolja, hogy a módosított 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 Nyugdíjas Klub szakmai munkájáról 

Előadó: Filó Istvánné gondozónő 

 

2./ A Visontai Kulturális Egyesület tájékoztatója tevékenységéről 

 Előadó: Hajnal Melinda elnök 

   

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 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

244/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 

213/2017., 216-227/2017. 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 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

245/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy 

bárányhimlő elleni védőoltásra való jogosultság 

1 fő részére, rotavírus elleni vakcinára való 

jogosultság 1 fő részére, temetési költségekre 

tekintettel települési támogatás 1 fő részére, 

beiskolázási segély 28 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 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

246/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megállapítja, hogy 

gyermekvédelmi célból nyújtott települési 

támogatás 4 fő részére, rendkívüli települési 

támogatás 1 fő részére, rendszeres települési 

támogatás 1 fő részére került megállapításra.  

 

A Képviselőtestület a Szociális Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

jelentését elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Napirend 

 

1./ Beszámoló a Nyugdíjas Klub szakmai munkájáról 

Előadó: Filó Istvánné gondozónő 

 

Szarvas László 

Tisztelettel köszöntöm Filó Istvánné gondozónőt. Az anyag írásban kiküldésre 

került, van-e szóbeli kiegészítés hozzá? 

 

Filó Istvánné 

Úgy gondolom, hogy a beszámoló elég részletes, nem kívánok hozzászólni.  

 

Szarvas László 

Köszönöm, a Képviselőtestületé a kérdezés joga. 

 

Bozsik Pál 

Inkább csak dicséret. Olvastam, hogy az év folyamán mennyi helyen jártak, és 

mennyi mindent láttak közösen. Jók ezek a programok. Örülök, hogy ilyen 

irányba halad az idősgondozás.  
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Filó Istvánné 

Az igények megváltoztak, a két kirándulásból most már három kirándulás lett. 

Egyre több a kulturális program és egyre többen csatlakoznak a nyugdíjasok. 

Nyugdíjasként szeretnék a nyugdíjasoknak segíteni. Nagyon sok segítséget 

kapok az Önkormányzattól, a kollegáktól, a Művelődési Háztól, a 

Képviselőtestülettől. Mindenkinek köszönöm a munkáját és szerintem ez csak 

így együtt megy.  

 

Szarvas László 

Ez egy csapatmunka, mint minden. Itt mindig Képviselőtestület dönt, itt mindig 

közös határozat születik. Ha bármi történik, nyilvánvalóan egy egész csapat áll 

mögötte, akár az élelmezésről van szó, akár bármiről. Nagyon sok ember 

munkája, hogy ott legyen az asztalon az az étel, meg legyen csinálva egy ilyen 

kirándulás – ez egy csapatmunka. Gratulálok az elért eredményekhez. A 

Képviselőtestületnek szeretném mondani, hogy a három kirándulás a kettő árán 

ment. Többlet költségvetési tétel nem lett igénybe véve, hanem még maradt és 

Marika kérte, hogy felhasználhatják-e a megmaradt összeget egy harmadik 

kiránduláshoz. Most ez egészen népszerű. Örülök neki, hogy úgy is népszerű, ha 

be kell fizetni, nem csak akkor, ha ingyenes, mert az Önkormányzat sem fogja a 

jövőben bírni, hogy minden ingyenes legyen. Meg kell szokni az embereknek, 

hogy ha szeretnének valamit, ahhoz a hozzájárulásukat kell adni. Köszönöm 

szépen. Van-e még hozzászólás? Nincs. Köszönöm a beszámolót. 

Szavazásra teszem fel a Nyugdíjas Klub szakmai munkájáról készült beszámoló 

elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

247/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Nyugdíjas Klub szakmai 

munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
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2./ A Visontai Kulturális Egyesület tájékoztatója tevékenységéről 

 Előadó: Hajnal Melinda elnök 

 

Szarvas László 

Tisztelettel köszöntöm Oraveczné Hajnal Editet. A beszámoló írásban 

kiküldésre került, sőt két beszámoló is készült, a tíz éves Népdalkörről is 

kaptunk egy külön anyagot. Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Oraveczné Hajnal Edit 

Nincs. Úgy gondolom, hogy részletesen beszámoltunk mind a két 

tevékenységünkről. Az esetleges kérdéseket szeretettel várom. 

 

Szarvas László 

Köszönöm, tényleg részletes volt a beszámoló és nagyon örülök neki, hogy itt 

szerepel a tíz éves Népdalkörnek is a tevékenysége. Kérdés? 

 

Hornyák Zoltán 

Szeretném, ha a fiatalok be lennének vonva, így lenne teljes a Kulturális 

Egyesület. Többször is van felhívás, megkeresés a fiatalabb generáció irányába. 

Én úgy látom, nem igazán tolakodnak az emberek. Nem a Kulturális Egyesület 

hibája, mert ők mindent megtesznek azért, hogy a fiatalokat is bevonják, hogy 

legyenek, akik majd tovább viszik ezt a fáklyát. Szeretném, – ha főleg a fiatalok 

- Visonta hírnevét tovább tudnák vinni. Domoszlón kb. 35 éve megteremtették 

ezt a néptánc együttest, és a mai napig – akármilyen problémák is vannak -, a 

mai napig is élnek, működnek és utánpótlásuk is van. Szeretném, ha így lenne 

Visontán is.  

 

Oraveczné Hajnal Edit 

Aki ott volt a Népzenei találkozónkon az láthatta is, hogy van egy ifjú tagunk. 

10 éves Brassó Krisztinának hívják, és nemcsak szépen énekel, még fel is lépett, 

mivel klarinétozik. Hogy Ő közénk jött, más megoldást igényel, mivel nem 

minden népdalt lehet egy gyermek szájába adni. Van, amikor neki az a feladata, 

hogy csendben legyen. Vannak olyan szövegrészletek, ahol tőle kicsit furcsa 

lenne, nem illik. Ez nagy hibának minősül, és ha már járunk ilyen országos 

minősítő versenyekre, akkor ezt tudnunk kell. Már valami beindult, ha 

megnézzük Heves megyét, vagy az országos szinten a népdalköröket, 

pávaköröket, a mi átlag életkorunk nagyon jónak számít. Természetesen úgy él 

tovább a hagyományunk, hogyha éltetjük és nemcsak megőrizzük, hanem 

visszük tovább. Birinyi József a Hungaricum Szövetség elnöke, a Magyar 

Kórusok és Zenekarok Szövetségének a társelnöke, aki zsűrizni szokott minket 

is a minősítő versenyeken - tudjuk, hogy a népdal, a magyar népdal, a magyar 

népzene és a magyar néptánc az hungarikumnak számít, - és Ő mondta ezt el, 

hogy ez érték, amiért élünk. Mi igyekszünk azt az értéket képviselni a 
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Népdalkörrel, és igyekszünk az emberek szívébe belopni a magyar népdalokat. 

Több-kevesebb sikerrel természetesen, de hál' Istennek van ez a 12 tag, aki 

lelkesen tovább viszi. 12 fővel kezdtünk 10 évvel ezelőtt, a mai nap is 12 fővel 

működünk.  

Mindent megteszünk és folytatjuk tovább ezt a tevékenységünket - ha ugyanúgy, 

mint eddig - megkapjuk a támogatást, amit szeretnék nagy tisztelettel 

megköszönni a Képviselőtestületnek, az Önkormányzatnak. A képviselők 

személyesen is segítették nemcsak az Egyesület programjait, hanem a 

Népdalkörnek a munkáját is. Hogy ne hagyjak ki senkit sem: a Visontai 

Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője és alkalmazottai is segítségünkre vannak. A 

Művelődési Házban is a dolgozók értünk vannak. Most volt a 10 éves Népdalkör 

népzenei találkozója, ott is mindenki, aki élt és mozgott, a Sportcsarnok 

dolgozói is nagy segítséget nyújtottak számunkra. Mindez nem jöhetne létre, 

hogyha a támogatást nem tudnánk megkapni a rendezvényeinkre, az utazásokra, 

az Egyesületnek pedig a többi programjára, amit részletesen megírtunk a 

beszámolóban. Ennyit tudok mondani.  

 

Szarvas László 

Köszönöm. Pozitívan volt kimerítő az anyag, tényleg leírtatok mindent. Itt 

szeretnék gratulálni az Egyesületeteknek és Nektek, hogy egy új színfoltot 

sikerült megtalálni ebben az évben. A szüreti napok, a szüreti felvonulás egy 

teljesen új történet volt, és úgy látom, hogy erre van igény. Nagyon sok emberrel 

beszéltem, sokan nem tudták, jöttek volna beöltözni. Gondolom, hogy a 2018. 

évben majd egy közös, nagyobb programmá fogjuk tenni. Linda mondta, hogy 

ez már túlnőtte a kereteket, már annyi jelentkező volt, hogy nem gondoltátok, 

hogy ez ekkora érdeklődésre tarthat számot. Azt gondolom, ezt érdemes tovább 

fejleszteni. Köszönjük szépen. Mi próbáljuk megújítani minden évben a 

rendezvényeinket nemcsak a fellépőinket, hanem a rendezvényeket is. Az a 

szomorúságom, hogy egyre kevesebben vagyunk ezeken a rendezvényeken, 

nagyon sokan már csak azért jönnek le, hogy kaptak ételjegyeket és lejönnek az 

ételhordóval és mennek vissza. Amit idén meg is jegyezte nekem egy idegen – 

nem visontai lakos – hogy ez olyan elszomorító. Ezeket a rendezvényeket főleg 

a visontai lakosokért, a visontai lakosoknak csináljuk. Majd meglátjuk, hogy 

jövőre is lesz-e rá érdeklődés, mert nem kis munka feldíszíteni egy szüreti 

kocsit. Köszönjük szépen, csak így tovább a jövőben is. Van-e kérdés? 

Hozzászólás? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Visontai Kulturális Egyesület beszámolójának 

elfogadását.  

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

248/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Kulturális 

Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

A Kulturális Egyesültnek van egy kérelme, ami ma érkezett. A támogatási 

szerződés szerint el kell számolni minden egyesületnek a támogatással. A 

szerződés szerint november 30-ig kellene, de kéri az Egyesület, hogy december 

31-ig számolhasson el, mivel még folyamatban van az év. Részemről semmi 

akadálya nincs, mivel az év december 31-ig tart.  

Szavazásra teszem fel a Visonta Községi Önkormányzat és a Visontai Kulturális 

Egyesület között létrejött Támogatási Szerződésben szereplő működési célú 

támogatás felhasználási határidejének 2017. december 31-ig történő 

meghosszabbítását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

249/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visonta Községi 

Önkormányzat és a Visontai Kulturális 

Egyesület között létrejött Támogatási 

Szerződésben szereplő működési célú támogatás 

felhasználási határidejét 2017. december 31-ig 

meghosszabbítja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

Szarvas László 

Gyöngyös küldött egy rendezési terv módosítására vonatkozó kérelmet. Előzetes 

tájékoztatási szakasz. Minket azért kell, hogy megkeressenek, mert szomszédok 

vagyunk, de minket nem érint. Ipari park fejlesztésről van szó.  

Szavazásra teszem fel, hogy Gyöngyös város településrendezési eszközeinek a 

Dél-keleti Iparterület kialakításáról szóló módosítása ellen kifogást nem 

emelünk, észrevételt nem teszünk. 

 



8 
 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

250/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Gyöngyös város 

településrendezési eszközeinek a Dél-keleti 

Iparterület kialakítására vonatkozó, 16/4936-

9/2017. szám alatt folyamatban lévő módosítása 

ellen kifogást nem emel, észrevételt nem tesz. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 15. 

 

 

Szarvas László 

Végre örömmel mondhatom, hogy felhívtak a Sport lobbi Szövetség részéről: 10 

millió Ft-ot kap a Visontai Lövészklub Egyesület a visontai lőtér fejlesztésére. 

Ezt a megállapodást a Képviselőtestülettel kell megkötnünk. Ez annyi, hogy 15 

évig biztosítja a kedvezményezett részére a fenntartási kötelezettséget, miután 

megépül a 6 lőállásos lőtér, hogy továbbra is lőtérként fogjuk üzemeltetni. Ez 

nagyon nem kérdés jelen állapotban sem. Remélhetőleg még belefér egy 

automata lőlap mozgató mechanika is. Azt el kell mondanom, hogy május óta 

várjuk, 1-1,5 hete kaptuk meg a papírokat és telefonáltak, hogy igyekezzünk, 

nehogy kicsússzunk az időből.  

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti megállapodás elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

251/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visonta Községi 

Önkormányzat tulajdonában álló, a visontai 

184/6. hrsz. alatt felvett, természetben Visonta, 

Petőfi u. 78/A. szám alatt található, kivett 

sporttelep, futball lelátók, lőtéri épület és öltöző 

épület megnevezésű ingatlanon a lőtéri épület 

mellett fedett lőtér fejlesztéshez hozzájárul. 
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A Képviselőtestület Visonta Községi 

Önkormányzat és a Dózsa György Visontai 

Lövészklub Egyesület közötti, a fedett lőtér 

megvalósítására vonatkozó megállapodást 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. november 15. 

 

 

Szarvas László 

Minden támogatással el kell most számolni, az önkormányzati támogatással is. 

A Gyöngyösi Mentőszolgálat elszámoló lapot küldött, kötszer csomag 

megvásárlására fordították és küldtek egy számlát. Ez megfelelő, nem 

megfelelő? 

 

Hegedűs Hajnalka 

Önmagában a számla megfelelő, de még egyéb mellékleteket is kellett volna 

benyújtani az elszámoláshoz, meg egy szöveges értékelést arról, hogy mire 

használták fel. Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy hívja fel a 

Mentőszolgálatot, hogy a hiányzó okiratokat, ami a támogatási szerződésben 

szerepel és az államháztartási törvény szerint csatolni kell, azokat nyújtsa be.  

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a 74/2017. /III.20./ Ök. Határozat alapján az Országos 

Mentőszolgálat Alapítvány részére nyújtott 25.000,- Ft támogatás 

felhasználásáról készült beszámoló elfogadását, - mely összeget égési 

kötszercsomag vásárlására fordítottak – azzal a felhívással, hogy a támogatási 

szerződésben szereplő, és az államháztartási törvény szerint hiányzó okiratokat 

pótlólag benyújtja a Visontai Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2017. december 

31-ig. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

252/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 74/2017. /III.20./ Ök. 

Határozat alapján az Országos Mentőszolgálat 
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Alapítvány részére nyújtott 25.000,- Ft 

támogatás felhasználásáról készült beszámolót 

elfogadja. 

A Képviselőtestület felhívja az Országos 

Mentőszolgálat Alapítványt, hogy a támogatási 

szerződésben szereplő, és az államháztartási 

törvény szerint hiányzó okiratokat pótlólag 

nyújtsa be a Visontai Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz 2017. december 31-ig. 

 

A támogatás összegét az Országos 

Mentőszolgálat Alapítvány égési kötszercsomag 

vásárlására fordította. 

 

A cél szerinti céltámogatás felhasználás 

összegszerűségében és határidőben megtörtént, 

visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

Szarvas László 

Ez nem a mi ötletelésünk, változott az Áhtv., szigorú lett az elszámolás. 

Térítési díjak: az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és egyhangú igen szavazattal 

javasolja a Képviselőtestületnek a térítési díjak emelését. A lakbéreknél 10 %-os 

emelést, van, ami több, van, amit változatlanul hagyott a Bizottság.  

Szavazásra teszem fel 2018. január 1-től a lakbérek előterjesztés szerinti 

módosítását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

253/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2018. január 1-től az 

Önkormányzat szolgálati lakásai, valamint az 

azokhoz tartozó garázsok bérleti díját az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

Hősök tere 4. 93 m2  8.184,- 

Hősök tere 4. 93 m2  8.184,- 

Hősök tere 3/1. 93 m2  8.184,- 



11 
 

Petőfi út 8.  88 m2  7.744,- 

Petőfi u. 11.  70 m2  6.160,- 

Petőfi u. 20.  99 m2  8.712,- 

 

Mindegyik lakás összkomfortos, a bérleti díj 88 

Ft/m2/hó, ÁFA mentes. 

A lakásokhoz tartozó garázsok bérleti díja: 

1.045,- Ft/hó/db 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:   

 

Szarvas László 

Mivel Hornyák Zoltán érintett az üzletek bérleti díjának megállapításával 

kapcsolatban, szavazásra teszem fel a döntéshozatalból való kizárását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, 5 nem 

szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

254/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Hornyák Zoltán képviselőt 

nem zárja ki az üzletek bérleti díjának 

megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel 2018. január 1-től az üzletek bérleti díjának előterjesztés 

szerinti módosítását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

255/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2018. január 1-től az üzletek 

bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg: 
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Hősök tere 4. (100 Ft-os bolt) 18.480,- Ft/hó 

Hősök tere 4. (pékáru bolt) 18.480,- Ft/hó 

Csapás u. 7. (fodrászat mellett)   9.900,- Ft/hó 

Csapás u. 7. (fodrászat)  18.480,- Ft/hó  

Szalon Söröző   56.100,- Ft/hó  

Italdiszkont    18.480,- Ft/hó 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

 

Szarvas László 

Garázsok bérleti díja? Felmérték a fiúk a garázsokat.  

 

Hegedűs Hajnalka 

Ami a Vadásztársaság használatában van, az 15 m2, Veres Józsefé 15 m2, a 

Bakkhosz 30 m2, de kettő garázs után fizet. A volt TSZ műhelyben Kovács 

Krisztián 41 m2-t, Osztafin Gyula 48 m2-t, a Vinea Mátra Kft. 3db összesen 125 

m2-t használ.  

 

Bozsik Pál 

Szabjunk meg bérleti díjat az udvarra is. 

 

Hornyák Zoltán 

200.000 Ft/hó! Azért mondom, hogy ennyi, hogy mert akkor nem áll oda. Vagy 

ki kell tiltani mindenkit! 

 

Szarvas László 

Tájékoztassuk a vállalkozókat, hogy fizetnie kell érte. Egyébként úgy van 

megírva a szerződés, hogy nem használhatja. 

 

Bozsik Pál 

Mégis ott vannak. Órák telnek el, hogy odaér és tudjuk csinálni a dolgunkat. 

 

Szarvas László 

Kérjünk valamit érte. Vigyék innen a gépeiket! A bérlet a garázsokra 

vonatkozik, nem az udvarra.  

 

Hornyák Zoltán 

Az Önkormányzat megvette a műhelyt, és gyakorlatilag így egy zárt helyet 

biztosít nekik. Azt csinálnak, amit akarnak, hátráltatnak minket. Január 1-től erre 

készüljenek. A műhelyt használhatják, az udvar használatért meg pld. havi plusz 

20.000 Ft-ot kérünk.  
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Bozsik Pál 

Vagy mondjuk fel a szerződést.  

 

Szarvas László 

Ez is megoldás lehet. Csináljunk egy kört, felhívom a vállalkozókat. Szólítsuk 

fel őket, hogy a megkötött szerződést tartsák be, ha nem, akkor horror összeg, 

Határidő: november 30. Van kettő kamionos a faluban, aki kért helyet parkolni. 

Bruttó 1.000 Ft/minden megkezdett 24 óra/eszköz 2017. december 1-től. Jó lesz 

így? 

Szavazásra teszem fel 2018. január 1-től a garázsok bérleti díjának alábbiak 

szerinti módosítását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

256/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Garázsok bérleti díja 
Vadásztársaság (volt TSZ udvar): ingyenes  

Veres József (volt TSZ udvar) 8.800,- Ft/hó+ÁFA 

Bakkhosz Bt. (volt TSZ udvar) 19.800,- Ft/hó+ÁFA 

Kovács Krisztián (volt TSZ műhely) 11.000,-Ft/hó+ÁFA+rezsi 

Osztafin Gyula (volt TSZ műhely)  11.000,-Ft/hó+ÁFA+rezsi 

Vinea Mátra Kft. (volt TSZ műhely)  

3 db 33.000,-Ft/hó+ÁFA+rezsi 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel, hogy 2017. december 1-től a volt TSZ műhely udvarán, 

és a volt TSZ udvarban a parkolás díja bruttó 1.000,- Ft/minden megkezdett 24 

óra/eszköz. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

257/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2017. december 1-től a volt 

TSZ műhely udvarán, és a volt TSZ udvarban a 

parkolás díját bruttó 1.000,- Ft/minden 
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megkezdett 24 óra/eszköz összegben állapítja 

meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. november 30. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel 2018. január 1-től a Postahivatal bérleti díjának 

előterjesztés szerinti módosítását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

258/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2018. január 1-től a 

postahivatal bérleti díját 50.000,- Ft/év 

összegben állapítja meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel 2018. január 1-től a Művelődési Ház bérleti díjának 

előterjesztés szerinti módosítását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

259/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2018. január 1-től a 

Művelődési Ház bérleti díját az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

Művelődési Ház terembér: 

Kereskedelmi célra:  7.150,- Ft/alkalom 

Jótékonysági, kulturális, családi rendezvények 

céljára:   1.100,- Ft/óra 
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A bérleti díj családi rendezvények céljára a 

Művelődési Ház kulcsainak bérlő általi 

átvételétől a kulcsok visszaadásáig számítandó. 

Minden megkezdett óra egész órának számít. 

Pince bérleti díja:   10.000,- Ft/alkalom. 

A pince borbemutató céljára való igénybevétele: 

ingyenes. 

 

A Művelődési Ház, a Pince és a Polgárőr 

helyiség igénybe vétele a visontai székhelyű 

társadalmi szervezetek részére térítésmentes, 

valamint kulturális és jótékony célra is. 

 

A Művelődési Ház és a Pince használata 

bejegyzett politikai pártok részére, visontai 

lakosoknak tartott kampány céljára 

kampányidőszakban (a választás kitűzésének 

napjától a kampány végéig) térítésmentes, 

kampányidőszakon kívüli használat 1.100,- 

Ft/óra. 

A hangosítás díja minden esetben 3.300,- 

Ft+ÁFA/óra.  

 

Eszközök kölcsönzési díja családi 

rendezvényekre: 

Tányér, evőeszköz, pohár, tálalóeszközök: 

     11 Ft/db/alkalom 

Sörgarnitúra (1 asztal, 2 pad): 550 Ft/alkalom 

Sörasztal:    330 Ft/db/alkalom 

Asztalterítő    110 Ft/db/alkalom 

 

Eszközök kártérítés (törés, eltűnés): 

Tányér, evőeszköz,  pohár, tálaló eszközök: 

     600 Ft/db 

Sörgarnitúra (2 pad, 1 asztal) 30.000 Ft/garn. 

Sörasztal    20.000 Ft/db 

Asztalterítő    2.000 Ft/db 

 

A kölcsönzés az önkormányzati intézmények és 

a visontai civil szervezetek részére térítésmentes. 

Pince bérbe vétele esetén a sörgarnitúrának nincs 

külön kölcsönzési díja, mivel az a pince bérleti 

díjában benne van, kártérítés viszont van. 
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Ifjúsági Klub:  

családi eseményekre 5.000,- Ft/alkalom 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel 2018. január 1-től a Lőtéri épület bérleti díjának 

előterjesztés szerinti módosítását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

260/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2018. január 1-től a lőtéri 

épület alsó szintjén lévő konyha és vizesblokk 

bérleti díját 5.000,- Ft/alkalom összegben 

állapítja meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

Szarvas László/ 

Szavazásra teszem fel 2018. január 1-től a műfüves pálya bérleti díjának 

előterjesztés szerinti módosítását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

261/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2018. január 1-től a műfüves 

pálya bérleti díját 5.500,- Ft/óra összegben 

állapítja meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 
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Szarvas László 

Szavazásra teszem fel 2018. január 1-től a sírhely árak előterjesztés szerinti 

módosítását tartalmazó rendelettervezetet. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 19/2017. (XII.8.) 

önkormányzati rendelete 

A temető használatáról és fenntartásáról szóló 

6/2005. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel 2018. január 1-től a Tornacsarnok bérleti díjának 

előterjesztés szerinti módosítását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

262/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2018. január 1-től a 

Tornacsarnok bérleti díját az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

Tornacsarnok belépő: 
                                              Jegy                  Bérlet 

Belépőjegy visontai lakos: 400,- Ft 7.000,- Ft(20 alkalom) 

           nem visontai lakos: 500,- Ft   9.000,- Ft(20 alkalom) 

     (uszoda, tornaterem, konditerem használattal) 

 

Szauna visontai lakos: 400,- Ft/alkalom 

      nem visontai lakos: 550,- Ft/alkalom 

 

Szolárium:  1 zseton (5 perc) 300,- Ft   

                   11 zsetonos bérlet 3.000,- Ft. 
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NYITVATARTÁSI IDŐN KÍVÜL: 

Uszoda bérleti díja gyógyúszás céljára, valamint 

más iskolák általi úszásórák: 300,- 

Ft+ÁFA/fő/óra. 

 
Uszoda, szauna bérleti díja:  7.000 Ft+ÁFA /óra 

Tornaterem bérleti díja:    4.000 Ft/+ÁFA óra  

 

A Tornacsarnok belépőjegy, a bérlet és a 

szoláriumhasználat díja tartalmazza az OTO 

Flabelos készülék alkalmanként 1x10 perces 

használatát is. A készüléket mindenki csak saját 

felelősségre használhatja. 

 

A 60 éven fölüliek, a 18 év alattiak és a 

mozgáskorlátozottak részére kiadott parkolási 

igazolvánnyal rendelkezők 50 %-os 

kedvezményben részesülnek.  

A képviselők, az önkormányzat és intézményei 

dolgozói, a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. 

által foglalkoztatott munkavállalók ingyen 

használhatják a tornacsarnokot. 

A visontai focicsapat edzés céljából előzetes 

egyeztetés alapján veheti igénybe 

térítésmentesen a tornatermet. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel, hogy az Ügyrendi Bizottság előterjesztése szerinti térítési 

díjak 2018. január 1-től ne kerüljenek emelésre. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

263/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete felülvizsgálta az 

Önkormányzat által megállapított alábbi térítési 
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díjakat és azok összegét 2018. évre vonatkozóan 

nem emeli, a 2017. évi összegben hagyja: 

 

- TSZ műhely aknái: 1.000,- Ft/nap 

- Tündérkert úti telek 

(Bajzát Péterné) 5.000,- Ft/hó 

- Hegyközségi iroda bérleti díja:  

Bérleti díjat nem kér az Önkormányzat. 

- Temetési segély: 20.000 Ft 

- Szemétszállítási díj:  Ingyenes 

- Lakáscélú helyi támogatás összege: 

max. 1.000.000,- Ft építésre, vásárlásra 

max. 500.000,- Ft felújításra 

- Könyvtár internet használati díj: ingyenes 

- Fiatalok életkezdési támogatása 

(babakötvény): 80.000,- Ft 

- Bursa Hungarica ösztöndíj: 5.000,- Ft 

- Kábeltelevízió helyiség bérleti díja:  

Ingyenes, az Önkormányzat intézményeinél 

való ingyenes szolgáltatás fejében. 

- Orvosi rendelő bérleti díja ortopédiai szűrésre 

5.000,- Ft/alkalom. 

- Orvosi rendelő Flabélos: ingyenes 

- Orvosi rendelő masszázsfotel: ingyenes 

- Orvosi rendelő Bemer-ágy: ingyenes 

- Orvosi rendelő sószoba: ingyenes 

 

Felelős: polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

 

Szarvas László 

Gyermekek mikulás csomagja 1.100,-Ft-ról 1.500,-Ft-ra emelkedik az Ügyrendi 

Bizottság javaslata alapján, hogy legyen egy színvonalas csomag, hisz nagy 

mértékben emelkedtek az árak. 

Szavazásra teszem fel az Ügyrendi Bizottság javaslatának elfogadását, hogy a 

gyermekek mikulásra 1.500,- Ft/fő értékű mikuláscsomagban részesüljenek. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

264/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete minden óvodába még nem 

járó visontai gyermek, valamint Visonta Községi 

Önkormányzat által fenntartott óvodába és a 

Visontai Szent-Györgyi Albert Általános 

Iskolába járó gyermeket 2017. évben 1.500,- 

Ft/fő értékű mikuláscsomagban részesít, mely 

intézményesen kerüljön szétosztásra. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 5. 

 

 

Szarvas László 

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola megnyert egy EFOP 1.3.9-17 

kódszámú „Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása” nevű 

pályázatot, amelyben engedélyt, hozzájárulást kér a Képviselőtestülettől. Az 

udvar betonnal nem borított felületeit műfűvel szeretnék fedni és ide áthelyezni 

a faházat a homokozóból. A homokozót meg szeretnék szüntetni, ezt le 

szeretnék betonoztatni ebből a pályázatból. Az így kialakított terület felén 

labdázásra alkalmas ponthálókkal lekerített részt, ami az utca felé fix hálót, az 

udvari rész felé mobil hálót jelentene. A fix hálóra 2 db kosárlabda palánkot 

szeretnének felszerelni, a régi épületrészben található két tanterem közötti kis 

helyiséget teakonyhának szeretnék átalakítani, mert a pályázatban vállalt 

foglalkozásokhoz szükséges.  

Szavazásra teszem fel a Visontai Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában az 

EFOP-1.3.9-17 kódszámú „Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása” 

című pályázat keretén belül tervezett fejlesztések végrehajtásához történő 

hozzájárulást.  

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

265/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete hozzájárul a Visontai Szent-

Györgyi Albert Általános Iskolában az EFOP-

1.3.9-17 kódszámú „Iskolaközpontú helyi 

együttműködések támogatása” című pályázat 

keretén belül tervezett fejlesztések 

végrehajtásához. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

 

Szarvas László 

Ovifoci részéről jött egy kérelem, hogy mehessen a Bozsik programból a 

kisgyermekek focistává nevelése, kérik, hogy keddenként heti egy alkalommal 

17.30-18.00 óráig ingyen használhassák a tornatermet. 

Szavazásra teszem fel, hogy az Intézményi és Egyesületi Bozsik Programban 

résztvevő gyermekek, a Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha középső-és 

nagycsoportosai részére a téli hónapokban engedélyezzük a Tornacsarnok heti 

egy alkalommal történő ingyenes használatát.  

  

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

266/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az Intézményi és Egyesületi 

Bozsik Programban résztvevő gyermekek, a 

Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha középső-

és nagycsoportosai részére a téli hónapokra 

engedélyezi a Tornacsarnok heti egy alkalommal 

– kedden 17.30 – 18.00 óráig - történő ingyenes 

használatát.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 15. 

 

Szarvas László 

Az egyház részére nyújtott támogatás felhasználásra került és elszámolt a 

Plébánia ezzel a költséggel. A templom külső felújítása történt meg. Az 

elszámolást a Hivatal rendben találta. Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a 192/2017. /VIII.14./ Ök. határozat alapján a Visonta 

Római Katolikus Plébánia részére nyújtott 2.452.312,- Ft céltámogatás 

felhasználásáról készült beszámoló elfogadását, mely összeget Visontai Római 

Katolikus Templom homlokzatának felújítására fordítottak. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

267/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 192/2017. /VIII.14./ Ök. 

határozat alapján a Visonta Római Katolikus 

Plébánia részére nyújtott 2.452.312,- Ft 

céltámogatás felhasználásáról készült 

beszámolót elfogadja.  

A támogatás összegét a Visonta Római 

Katolikus Plébánia a Visontai Római Katolikus 

Templom homlokzatának felújítására fordította. 

 

A cél szerinti támogatás felhasználása 

összegszerűségében megtörtént, visszafizetési 

kötelezettség nem keletkezett. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Ebben a hónapban kellene egy falugyűlést tartani. Két hét múlva 27-én 17.00 

órai időpontban lenne. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

268/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 2017. évi falugyűlés 

időpontját 2017. november 27-én 17.00 órára 

tűzi ki. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. november 27. 

 

 

Szarvas László 

Megkeresett Veres József – ők szerelik nekünk a díszkivilágítást -, hogy már 

többen mondták: kicsit avittos a díszkivilágítás. Nem túl szépek már ezek a 

motívumok, egy kicsit változtassunk rajta. Tavaly belépett a piacra egy olyan 

cég, amelytől több önkormányzat is vásárolt a környéken. Halmajugra, Abasár, 

Markaz, ahol régi - Budapestről leszedett - motívumokat felújítanak és az 

önkormányzatok részére nagyon jó áron értékesítik. 15.000 Ft-ok ezek a 2-2,5 
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m-es motívumok. Ne gondoljatok túl nagy összegre, de egy párat vehetnénk. 

Nem azt mondom, hogy cseréljük le a Petőfi utcát, csak kicsit színesítsük ezeket 

a hópelyheket 10-20 darabbal, 150.000 – 300.000 Ft környékén. Azt gondolom, 

ezzel látványos eredményt lehet elérni. Amit érdemes lenne lecserélni olyan 20 

db. Minden nagy átfeszítést nem tudunk feltenni, rossz állapotban vannak, 

rongálódtak. Akarunk-e változtatni? 

 

Hornyák Zoltán 

Csodálkozom, hogy van, akinek nem tetszik.  

 

Bozsik Pál 

Ha elmegyek akár Abasárra, akár Markazra, még hasonlót sem láttam.  

 

Szarvas László 

Ez lehet, hogy 1 ember véleménye. Túl sok pénzt én nem akarok rászánni.  

Szavazásra teszem fel maximum nettó 300.000 Ft értékhatárig felújított 

díszkivilágítási motívumok beszerzését. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

269/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete jóváhagyja felújított 

díszkivilágítási motívumok beszerzését 

maximum 300.000 Ft + ÁFA értékhatárig. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. november 30. 

 

Hornyák Zoltán 

Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és javasolja, hogy a Polgármester részére, 

2017. július 1. óta végzett munkáját értékelve és elismerve, háromhavi 

illetményének megfelelő összegű jutalom kerüljön kifizetésre. 

 

Szarvas László 

Mivel érintett vagyok az ügyben, szavazásra teszem fel a döntéshozatalból való 

kizárásomat. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, 5 nem 

szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 



24 
 

270/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Szarvas László polgármestert 

nem zárja ki a jutalmazásával kapcsolatos 

döntéshozatalból. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel az Ügyrendi Bizottság javaslatát, a polgármester részére 

háromhavi illetményének megfelelő összegű jutalom megállapítását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, 5 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

271/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Szarvas László polgármester 

részére, 2017. július 1. óta végzett munkáját 

értékelve és elismerve, háromhavi illetményének 

megfelelő, azaz 1.266.300,- Ft összegű jutalmat 

állapít meg. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  2017. december 31. 

 

 

Szarvas László 

Támogatások: Hallgatólagosan, csak ami Visontával kapcsolatos, azt 

támogatjuk. Van-e más vélemény? Nincs. 

Szavazásra teszem fel, hogy a Képviselőtestület a Hiszek Benned Alapítvány 

részére ne állapítson meg támogatást. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

272/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Hiszek Benned Alapítvány 

részére nem nyújt anyagi támogatást. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 15. 

 

 

Hornyák Zoltán 

Azoknak az embereknek, akik visontai érdekeltségűek, magánemberként és 

önkormányzatként is segítünk, akár személyesen is, nem alapítványon keresztül.  

 

Szarvas László 

Meg fogom köszönni az újságban a szülőknek is, meg mindenkinek a 

tragédiákban való összefogást, akik támogatták a Torda családot, meg az Obeda 

családot is. Sajnos a faluban volt ilyen, és a jó emberek odaálltak. 483.000 Ft 

jött össze, amit átadtunk Tordáéknak. Mondjuk, itt adtak gyöngyösiek is az 

ismerősi körből.  

Másik támogatás kérés a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületétől érkezett. 

Vélemény?  

 

Emődi Eszter 

Elutasítjuk. Korpás Ferit akartam tagnak és azt mondták, nem vesznek fel 

tagnak vidékieket, csak gyöngyösieket.  

 

Szarvas László 

Ennek a fényében azt mondom, hogy ne támogassuk. 

Szavazásra teszem fel, hogy a Képviselőtestület a Mozgássérültek Heves 

Megyei Egyesülete részére ne állapítson meg támogatást. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

273/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Mozgássérültek Heves 

Megyei Egyesülete részére nem nyújt anyagi 

támogatást a 2017. évi Szeretet Ünnepe 

megszervezésére. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. november 30. 
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Szarvas László 

Egyesületi vezetőink jutalmazását is tárgyalta az Ügyrendi Bizottság. Eddig 

200.000,- Ft volt fejenként. Minden évben megjutalmazzuk a végzett munkáért a 

vezetőket, hiszen ez a munka térítés nélkül, a szabadidőben zajlik.  

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel az egyesületi vezetők jutalmazását az Ügyrendi Bizottság 

írásbeli előterjesztése szerint. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

274/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visonta Sport Club, 

Visontai Kulturális Egyesület, a Polgárőrség 

Visonta Egyesület, valamint a Dózsa György 

Visontai Lövészklub Egyesület részére 

egyesületenként 200.000,- Ft támogatást állapít 

meg. 

A támogatást az egyesületi vezetők 

jutalmazására használhatják fel, és azzal 

kötelesek legkésőbb 2018. december 31-ig 

elszámolni és az esetleges különbözetet Visonta 

Községi Önkormányzat részére visszafizetni.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a Támogatási szerződések 

aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

Szarvas László 

Minden évben van dolgozói karácsony is tárgyi ajándékkal és vacsorával.  

Szavazásra teszem fel az Ügyrendi Bizottság dolgozói karácsonyi ünnepségre 

vonatkozó javaslatának elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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275/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete jóváhagyja dolgozói 

karácsonyi ünnepség tartását, melyre meghívja: 

• Visonta Községi Önkormányzat által Visonta 

községben foglalkoztatott közalkalmazottakat, 

munkavállalókat, tartósan alkalmazott 

közfoglalkoztatottakat,  

• Visonta Községi Önkormányzatnál 

foglalkoztatott kulturális közfoglalkoztatottat, 

•  a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal 

által Visonta községben foglalkoztatottakat,  

• továbbá a Visontáért Nonprofit Közhasznú 

Kft. által foglalkoztatott munkavállalókat. 

 

A Képviselőtestület az ünnepségre meghívottak 

részére legfeljebb 5.000,- Ft/fő értékű ajándékot 

juttat. 

Az ünnepség költségeit Visonta Községi 

Önkormányzat viseli. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 7. 

 

 

Szarvas László 

Az Ügyrendi Bizottság javaslatára szavazásra teszem fel Visonta Községi 

Önkormányzat által 2017. évben legalább 4 hónapig foglalkoztatott 

közfoglalkoztatottak részére Erzsébet-utalvány juttatását 2 hónapra, 5.000,- 

Ft/fő/hó értékben. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

276/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Visonta Községi 

Önkormányzat által 2017. évben legalább 4 

hónapig foglalkoztatott közfoglalkoztatottakat 2 
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hónapra, 5.000,- Ft/fő/hó értékben Erzsébet-

utalványban részesíti. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

Szarvas László 

Karácsonyi segély?  

 

Bozsik Pál 

Nem adnék. 

 

Krizsó Mihály 

Nem adnék. 

 

Oravecz József 

5.000 Ft. 

 

Emődi Eszter 

A szemétszállítás mindenkit érint, jobb, mint a segély. Nem tudom. 

 

Hornyák Zoltán 

5.000 Ft. 

 

Szarvas László 

Én vagyok, aki évek óta azt mondom, hogy felejtsük már el ezt a történetet. 

Tavaly 8 millió volt a 10.000 Ft, 2 millió Ft maradt bent. Ezt lehet számolni 

nagyjából ugyanezekkel a feltételekkel. Tavaly kimondhattuk volna, hogy nem, 

jövőre már nem mondhatunk nemet. Én elmondtam mindent a költségvetésről a 

bizottsági ülésen múlt hét szerdán. Elmondtam a rengeteg kérdőjelet, mert nem 

tudjuk, hogy mi várható. Ez 4,5 millió Ft, ezt most az adóbehajtásból meg 

tudnánk oldani. Nem fogtok szeretni, 5.000 Ft/fő. Ezt időzített bombaként 

hagyták itt nekünk, hogy bukjunk bele.  

Szavazásra teszem fel karácsonyi segély nyújtását a 2017. november 13-án 

Visontán érvényes lakóhellyel rendelkezők részére 5.000 Ft/fő összegben. 

Egyéb tekintetben a tavalyi feltételekkel.  

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, 4 igen és 2 

nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

277/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontán 2017. november 

13-án érvényes lakóhellyel rendelkezőket 5.000 

Ft/fő azaz ötezer forint/fő karácsonyi segélyben 

részesíti. 

A segély kifizetése a Visontai Közös 

Önkormányzati Hivatalban (3271 Visonta, 

Hősök tere 3.) történik. 

A segélyt csak személyesen lehet felvenni. 

Kiskorú jogosult segélyét a szülői felügyeleti 

jogot gyakorló szülő veheti fel. Aki 

egészségügyi okból akadályozott a segély 

összegének személyes átvételében, és ezt a 

háziorvosa által kiállított igazolással igazolja, 

helyette meghatalmazott veheti át a segély 

összegét. 

A segély kifizetésének határideje 2017. 

december 31. Aki eddig az időpontig 

akadályoztatása miatt nem veszi fel, 2018. január 

31-ig veheti fel az összeget, előre meghirdetett 

időpontban, az igényének a Visontai Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz, a meghirdetett 

kifizetési időpont előtt legalább 3 munkanappal 

való bejelentése után. 

Akinek Visonta Községi Önkormányzat vagy a 

közszolgáltatók felé fennálló tartozása van, a 

kifizetendő segély összegéből le kell vonni a 

tartozását. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

Szarvas László 

Az NHSZ zöldhulladék szállításra adott árajánlata pofátlanul magas. 

 

Hornyák Zoltán 

3 alkalomra kifizetném, nem elírás ez? 

 

Szarvas László 

A Geosolt megkeressük, megkérdezzük Sári Pétert és az NHSZ-t is.  

 

Hornyák Zoltán 

Kérdezzük meg, milyen lehetőség lenne? 
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Szarvas László 

Érkezett a Mátrai Erőmű Zrt-től egy ajánlat. Eladják a Nyugati bányát. 

Szavazásra teszem fel, hogy nem teszünk vételi ajánlatot a megjelölt külterületi 

ingatlanokra, vagyis a Nyugati Bánya területére. 

 

A Képviselőtestület 6 fő jelenlétével, 5 igen és 1 

nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

278/2017. /XI.13./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az Abasár 010/213-217, 

010/219, Visonta 0125/68-69, 0142/3-4, 0142/6-

7 helyrajzi számú külterületi ingatlanokra, mely 

természetben a Nyugati Bánya területe, nem tesz 

vételi ajánlatot a Mátrai Erőmű Zrt. felé. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. november 24. 

Bozsik Pál 

Látni kell a területet. 170 ha, a reális értéke 4-500 ezer Ft/hektár. Egy 100 millió 

Ft reális érték lenne. Bármikor tovább tudod adni. 20-22 éves akác telepítés van 

rajta, ami 25 év után letermelhető, ez nem nagy haszon, de…. 

Szarvas László 

Amit elmondtál igaz, magánzsebből, de Önkormányzat ezt nem teheti meg.  

Hornyák Zoltán 

Használhatatlan, kiszámíthatatlan a terület. Hivatalosan nem kapnál rá horgászai 

engedélyt stb. 

Szarvas László 

A falugyűlésre meghívjuk az NHSZ képviselőjét, valamint a Települési Arculati 

Kézikönyv készítőjét. 

Van-e egyéb? Nincs. 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 18.20 órakor. 

 

k.m.f. 

 

 

 

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

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 


