
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Csokonyavisonta Község Képviselő-testületének a Községháza házasságkötő 

termében 2014. december 5-én megtartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Harasztia Attila polgármester 

   6 fő képviselő a csatolt jelenléti ív szerint 

   Balla Róbert címzetes főjegyző 

   Deáky Ilona jk. vez. 

 

 

Harasztia Attila polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-

testület 7 tagjából 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Katz Zoltán és Tóth Ernő képviselőket. 

 

Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

 

1.) A képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet megtárgyalása 

(írásos előterjesztés) 

        Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

2.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása 

(szóbeli előterjesztés) 

       Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

3.) Szociális célú tűzifajuttatásról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

(írásos előterjesztés) 

       Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

4.) Egyéb ügyek 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 

7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

69/2014. (XII. 5.) kt. sz. határozat 

 

 A képviselő-testület a polgármester által 

 előterjesztett napirendi pontokat elfogadja. 

 

 Felelős: Harasztia Attila polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



2 

 

A napirendek tárgyalása: 

 

 

1.) A képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet megtárgyalása 

(írásos előterjesztés) 

 Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

Javasolja, hogy a képviselői tiszteletdíjat 2015. január 1. napjától havi bruttó 30.000,- Ft 

összegben állapítsa meg a képviselő-testület. Ezzel éves szinten jelentős összeget lehet 

spórolni.  

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 

7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 

 

 

10/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

 

2.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása 

(szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

Elmondja, hogy a korábbi években 4.000,- Ft támogatást adott az önkormányzat a tanulóknak. 

Ő javasolja ezt 5.000,- Ft-ra felemelni.  

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 

7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

 

70/2014. (XII. 5.) kt. sz. határozat 

 

 Csokonyavisonta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 Szanyi Szabina    Ifjúság u. 26. 

 Pap Szilvia     Szent L. u. 2. 

 Nagy Alexandra    Széchenyi u. 4. 

 Jankovics Andreas    Szent L. u. 32. 

 Egerszegi Gábor    Széchenyi u. 118. 

 Sürge Evelin     Ifjúság u. 18. 

 Horváth Karolina    Xantus J. u. 77. 

 Simon László Richárd   Széchenyi u. 129. 

 Laki Annamária    Xantus J. u. 74. 

 Anderlik Imola    Xantus J. u. 191. 
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 szám alatti lakos pályázók részére havi 5.000,- Ft/hó/fő összegű 

 ösztöndíjat állapít meg a Bursa Hungarica pályázat keretében a 

 2014/2015-ös tanév II. és a 2015/2016-os tanév I. félévére  

 félévenként 5-5 hónapos időtartamra.  

 

 Felelős: Harasztia Attila polgármester 

 Határidő: folyamatos 

 

 

3.) Szociális célú tűzifajuttatásról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

(írásos előterjesztés) 

 Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

Laki Dezső alpolgármester: 

 

Kéri a képviselőket, hogy a lakókörnyezetükben élő rászorulókat jelezzék az ügyintéző felé. 

 

Katz Zoltán képviselő: 

 

Nyilatkozatot kell készíteni, ha eladják a fát, 5 évre ki kell zárni a tűzifa juttatásból.  

 

Duga Lajos képviselő: 

 

Egyetért a nyilatkozattal, szankcionálni kell. Az átvételi elismervény kiegészítését javasolja.  

 

Balla Róbert címzetes főjegyző: 

 

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

Kéri a képviselőket, hogy a listát nézzék át, az esetleges eladásokat ellenőrizni kell.  

Javasolja a rendelet elfogadását.  

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja a vitában elhangzottak figyelembe 

vételével, egyhangúlag 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 

 

 

 

11/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelet  

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

7/2006. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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4.) Egyéb ügyek 

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

A településen október 24-26 között elrendelt csapadékvíz miatti védekezés a falunak 392 ezer 

Ft összegbe került. Lehetőség van a vis major támogatásra pályázat benyújtása. Javasolja a 

testületnek a benyújtását. 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, 6 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 

 

71/2014. (XII. 5.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület vis major támogatási kérelmet 

nyújt be a 9/2011 (II.15.) Korm. rendelettel szabályozott 

támogatásra. 

 

A településen 2014. október 24. és 26. közötti nagy 

mennyiségű csapadék miatti III fokú ár- és belvízvédelmi 

készültség költségeit az önkormányzat saját erőből 

viselni nem tudja. 

 

Az önkormányzat a fenti tárgyban ez ideig és ezzel egy időben 

sem nyújtott be pályázatot más támogatásra. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármester a pályázat 

benyújtásával. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Harasztia Attila polgármester:  

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Csokonya Kft kezelésében lévő területek közül is 

használ az önkormányzat területet a Start közmunkaprogram mezőgazdasági termeléséhez. 

 

A Csokonya Kft jelenleg is bérel önkormányzati tulajdonú területet, de azok nagyon messze 

esnek a településtől, nem vonhatók be a programba. 

 

A 2012-13-14 évi elszámolás keretében kéri a Kft, hogy szerződésben kompenzálják a 

területhasználati-bérleti díjakat. Az önkormányzat 2,25-3-3 ha területet használt, ezt állítják 

szembe a Kft által használt mintegy 14 ha-ral. Ez évre a különbség lenne kiszámlázva. 

 

A szerződés korrekt, javasolja elfogadni. 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, 6 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 



5 

 

 

72/2014. (XII. 5.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület a Csokonya Mg. és Ker. Kft. 

Csokonyavisonta Alsómajor társaság használatában 

lévő területeket művel a mezőgazdasági program  

keretében. 

 

Az önkormányzat 2012 évben 2,25 ha, 2013 évben  

3,00 ha és a 2014 évben 3 ha földterületet használt. 

 

A 3 év alatt „összesen használt” 8,25 ha terület 

bérleti díját beszámítják a Csokonya Kft által bérelt 

önkormányzati területek 2014 évi díjába, és a  

különbség kerül kiszámlázásra a Kft felé. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: 2014. december 15. 

 

 

Rüll György képviselő: 

 

Elmondja, hogy a tornaterem átadására az idén nem kerül sor, valószínűleg február-március 

hónapban. Az engedélyek folyamatban vannak. Több probléma is van vele. Hangtechnikailag 

nem vizsgálták meg, a visszhang el lett rontva, teljesen alkalmatlan rendezvények 

megtartására. Használati értéke lecsökkent.  

Berendezésre, felszerelésre nincs pénzük. Az épület felújításában sajnos nem volt benne 

eszközvásárlás, sok mindent kellett venniük az öltözőkhöz, tantermekhez, hogy használhatók 

legyenek. Ezt a KLIK nem oldja meg, elsősorban arra hivatkozva, hogy ezek az eszközök 

beszerzése nem működtetési feladat, oldja meg a tulajdonos önkormányzat. Mintegy 90 ezer 

forintról lenne szó. 

Az iskola fűtésével is probléma van. 2 fűtőre lenne szükség, vagy nagyobb szivattyú talán 

megoldás lenne.  

 

 

Laki Dezső alpolgármester: 

 

Minden problémát le kell írni, vezetni papíron, amíg át nem lesz adva.  

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

Beszélt a kivitelező Kft. ügyvezetőjével, aki mindent megígért. A használatbavételi eljárást 

december 2-án elindították. Rüll igazgató úr készítsen írásbeli feljegyzést, Migács képviselő 

úr vizsgálja meg a fűtést.  

A 85 eFt-os számla kifizetését javasolja.  
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Katz Zoltán képviselő: 

 

A plusz egy fűtő beállítása, illetve a hétvégi fűtés jelentős költség lenne. Ez a kivitelező 

hibája.  

 

Duga Lajos képviselő: 

 

Mi vagyunk a megrendelő, mi fizetünk. Amíg a hibák ki nem lesznek javítva nem kell 

kifizetni. A kifogásokat le kell írni, az épületet nem kell átvenni.  

 

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

Javasolja, hogy a képviselők járják be a helyszínen a tornatermet, készítsenek írásbeli 

feljegyzést.  

Továbbá javasolja, hogy az önkormányzat finanszírozza a számla kifizetését 90 eFt 

összegben, azzal a kikötéssel, hogy az integrációs pénzből adják vissza. 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja a vitában elhangzottak figyelembe 

vételével, egyhangúlag 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

73/2014. (XII. 5.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület a csokonyavisontai Xantus 

János Általános Iskola tornaterem öltöző eszköz- 

beszerzésére 90 ezer forint összeget biztosít a 

2014. évi költségvetése terhére. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Mivel több kérdés, észrevétel, bejelentés nem volt, ezért Harasztia Attila polgármester 

megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta.  

 

kmf. 

 

Balla Róbert         Harasztia Attila 

címzetes főjegyző          polgármester 

 

 

 

Katz Zoltán         Tóth Ernő 

jk. hitelesítő         jk. hitelesítő 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K i v o n a t  

 

a Csokonyavisontai Képviselő-testület 

2014. december 5-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyvéből 

 

 

71/2014. (XII. 5.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület vis major támogatási kérelmet 

nyújt be a 9/2011 (II.15.) Korm rendelettel szabályozott 

támogatásra. 

 

A településen 2014 október 24 és 26 közötti nagy 

mennyiségű csapadék miatti III fokú ár- és belvízvédelmi 

készültség költségeit az önkormányzat saját erőből 

viselni nem tudja. 

 

Az önkormányzat a fenti tárgyban ez ideig és ezzel egy időben 



sem nyújtott be pályázatot más támogatásra. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármester a pályázat 

benyújtásával. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

kmf. 

 

Balla Róbert sk.        Harasztia Attila sk. 

címzetes főjegyző        polgármester 

 

 

Csokonyavisonta, 2014. december 10. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

 

Balla Róbert 

címzetes főjegyző 


