
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2017. 

szeptember 19-én 18.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 

 

 

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 Krizsó Mihály 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./ Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás  

 Előadó: Szarvas László polgármester 

 

2./ Egyebek 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések. 
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Napirend 

 

1./ Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 

 Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Szarvas László 

Kiírásra került a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat. Javaslom, csatlakozzunk. 

Van-e kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozást.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

198/2017. /IX.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. október 2. 

 

2./ Egyebek 

 

Szarvas László 

A Google megkeresett minket, egy új szolgáltatást vezet be, jó irányba indult el. 

Volt olyan, hogy a térképen Visontán megjelölték a sportpályát Abasár néven. 

Ezért úgy döntöttek, hogy ahelyett, hogy hagyják garázdálkodni az embereket a 

térképen, egy új szolgáltatást, szolgáltatásbővítést vezetnek be, úgy tüntetik fel 

az intézményeket, hogy be lehessen oda „menni”. Kértünk ajánlatot, 990 Euró + 

ÁFA 10 épület díja és megcsinálják a közterekkel is. Ha drágának találjuk, kb. 

300 Euró + ÁFA összegért csökkentetten, 4 intézménnyel is megcsinálják. 

 

Bozsik Pál 

Úgy gondolom, hogy az orvosi rendelőt, uszodát, óvodát nem szívesen tenném 

bele. Nem jó, ha szabadon nézegethetné mindenki. A templomot igen, az 

turizmus, vonzó. 

 

Szarvas László 

Ez egy lehetőség, kérdés, hogy éljünk-e vele? Itt hiába nézi az orvosi rendelőt, 

nem kap ellátást. Hivatalosan nem láthatja el. Átjön Halmajról, mert ott nem 
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látták el, de, ha nincs itt a TAJ kártyája, itt sem látják el. Az a kérdés, akarjuk-e, 

hogy fent legyenek az intézményeink, vagy ne. A csökkentett ajánlat 4 

intézményre vonatkozik. Mi mondjuk meg, melyik legyen. Ha megmutatjuk 

ezeket a helyeket, akkor nem jönnek el a turisták. Nem tudom, hogy ez vonzóvá 

teszi inkább, vagy nem?  

 

Bozsik Pál 

E nélkül is múltkor megállt egy busz, és körbejárták a helyet, megnézték a 

templomot, központot. 

 

Szarvas László 

Foglalkozzunk vele? Úgy látom, nagyon nem nyerte el a tetszését senkinek.  

 

Hornyák Zoltán 

Ha a falu lenne megmutatva, az jobban vonzana.  

 

Szarvas László 

A templomnál nem is mi adjuk az engedélyt, hanem az Egyházközség. Az 

Iskolánál is a KLIK rendelkezik. Nyilván a városok buknak rá erre. 

 

Vigh Bertalan  

Egyáltalán nézi ezeket valaki?  

 

Szarvas László 

A Google a világon mindenhol elérhető.  

 

Vigh Bertalan  

Vagy, aki visontai volt is, az is nézheti. 

 

Hornyák Zoltán 

Hogy Hajdúszoboszló, Gyula, vagy Zsóri felteszi a strandot, ez ok. De most mi? 

Nem tudom! 

 

Szarvas László 

Aludjunk rá! 

 

Szarvas László 

Gyöngyös város településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó 

módosítását tervezi. Mivel minket nem érint, szavazásra teszem fel, hogy az 

ellen kifogást nem emelünk, észrevételt nem teszünk. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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199/2017. /IX.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Gyöngyös város 

településrendezési eszközeinek több részterületre 

vonatkozó, 16/6922-27/2017. szám alatt 

folyamatban lévő módosítása ellen kifogást nem 

emel, észrevételt nem tesz. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. október 19. 

 

Szarvas László 

Elkészült a Petőfi Sándor út 8. alatti szolgálati lakás. Megcsináltuk teljes 

egészében. Szigetelést nem csináltunk, mert van.  

 

Bozsik Pál 

A fakivágás, illetve gallyazás is folyamatban van.  

 

Szarvas László 

Reszi volt bent, van hátul egy fa, oda épített mindent rá, és ezt kérte kivágni, 

illetve gallyazni. 

 

Bozsik Pál 

Abban egyeztünk meg, hogy megnyírjuk.  

 

Szarvas László 

Kocza-Blaskó Katalin kérelmet nyújtott be a szolgálati lakás bérbevételére.  

Szavazásra teszem fel, hogy Kocza-Blaskó Katalin, a Visontai Szent-Györgyi 

Albert Általános Iskola pedagógusa részére, a Visonta, Petőfi S. út 8. szám alatti 

szolgálati lakást 2017. október 1-től határozatlan időre (amíg a Visontai Szent-

Györgyi Albert Általános Iskolában pedagógus) bérbe adjuk.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

200/2017. /IX.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Kocza-Blaskó Katalin, a 

Visontai Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

pedagógusa részére, a Visonta, Petőfi S. út 8. 

szám alatti szolgálati lakást 2017. október 1-től 
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határozatlan időre (amíg a Visontai Szent-

Györgyi Albert Általános Iskolában pedagógus) 

bérbe adja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. október 1. 

 

Szarvas László 

A Mátrai Erőmű megkeresett minket. Vásárolhat az Önkormányzat szenet, ha 

szeretne. Nem nagyon van száraz fa tüzelő. Indítsuk a szenet?  

 

Hornyák Zoltán 

Ugyanúgy, mint tavaly. 

 

Hegedűs Hajnalka 

1000 mázsát lehet. 

 

Szarvas László 

Nem akarom azt, mint múltkor, hogy itt kelljen tárolni. Amennyit felhasználunk, 

illetve amennyire igény van, annyit fizetünk ki.  

 

Hornyák Zoltán 

Majd jön a visszhang Halmajról: ott nem szén lesz, hanem annak megfelelő 

összeg, tehát tüzelő támogatást ad mindenkinek az Önkormányzat. 

 

Szarvas László 

Itt is volt, aki a kocsmában azzal a szénnel fizetett, amit mi adtunk. 

Természetben jobb szerintem, mint pénzben.  

 

Hornyák Zoltán 

Mi nem hagyjuk megfagyni az embert.  

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel 596,50,- Ft/q + ÁFA vételáron 1000 q lignit vásárlását a 

Mátrai Erőmű Zrt.-től, melyet szociális rászorultsági alapon oszt szét a lakosok 

részére a téli fűtés biztosítása céljából az Önkormányzat. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

201/2017. /IX.19./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 596,50,- Ft/q + ÁFA 

vételáron 1000 q lignitet vásárol a Mátrai Erőmű 

Zrt.-től, melyet szociális rászorultsági alapon 

oszt szét a lakosok részére a téli fűtés biztosítása 

céljából. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. október 19. 

 

Szarvas László 

Maróti Attila elad majdnem 10 ha szőlőterületet. Nem értem, miért küldték ezt a 

levelet. 

 

Hegedűs Hajnalka 

Azt mondta Maróti, hogy tévedésben van az ügyvéd, hogy mi szomszédok 

vagyunk, mert csak a szomszédos út a miénk. Máskor soha nem keresik meg az 

Önkormányzatot. 

 

Vigh Bertalan 

A termőhelyi kataszterben benne van az Önkormányzat, mint szomszéd. Ez az 

útja-módja, meg kell keresni minden szomszédot. Soha nem csinálta még ilyen 

ügyvédi iroda. Így kellene. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel, hogy Visonta Községi Önkormányzat a visontai 078/2 

hrsz-ú, szőlő megjelölésű, 9 ha 8597 m2 területű, 171,56 kataszteri jövedelmű 

termőföld ingatlant nem kívánja megvásárolni, Maróti Attila eladó és Dunai 

György Sándorné vevő között létrejött adásvételi szerződéssel összefüggésben 

az elővásárlási jogával nem él. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

202/2017. /IX.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a visontai 078/2 hrsz-ú, szőlő 

megjelölésű, 9 ha 8597 m2 területű, 171,56 

kataszteri jövedelmű termőföld ingatlant nem 

kívánja megvásárolni, Maróti Attila eladó és 

Dunai György Sándorné vevő között létrejött 
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adásvételi szerződéssel összefüggésben az 

elővásárlási jogával nem él. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. október 19. 

 

Szarvas László 

Érkezett egy kérelem a Mátra Veteránjármű Egyesülettől. A 2018. évi börzék 

időpontját jelzik. Kárt nem csináltak, összetakarítanak.  

Szavazásra teszem fel a Mátra Veteránjármű Egyesület részére a Lőtér előtti és 

melletti terület térítésmentes használatának biztosítását veterán börze megtartása 

céljából, az előterjesztés szerinti időpontokban. A börze végeztével az Egyesület 

köteles a területet tiszta, rendezett állapotba hozni. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

203/2017. /IX.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete jóváhagyja, hogy a Mátra 

Veteránjármű Egyesület a Lőtér előtti és melletti 

területet térítésmentesen használja veterán börze 

megtartása céljából, 2018. március 24., 2018. 

április 14., 2018. május 12., 2018. július 14., 

2018. szeptember 15., és 2017. október 6. 

napján. 

 

A börze végeztével az Egyesület köteles a 

területet tiszta, rendezett állapotba hozni. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. október 19. 

 

Szarvas László 

Filó Attila egy új Kft-t alapít, ahhoz kér engedélyt, hogy a Visonta nevet 

használhassa a Kft. nevében. 

Szavazásra teszem fel a hozzájárulás megadását.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

204/2017. /IX.19./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visonta Szőlőbirtok Kft. 

(3271 Visonta, Árpád út 25.) részére, 

határozatlan időre Visonta község nevének a 

cégnévben történő használatát engedélyezi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szarvas László 

Szóltak a fiúk, hogy nagyon sok bálánk van, amit el kellene tüzelni. 

Faelgázosító kazánt kellene beszerezni vagy az Egészségház, vagy az Óvoda 

épületébe. Az oviba befér, kis átrendezést kellene csinálni. Ahol tavaly 

megcsináltuk a kukatárolót, oda csinálnánk egy tetőt, ott lehetne egy pár napra 

való bálamennyiséget tárolni. A kazánház jó méretű, arrébb kell tenni benne a 

puffer tartályt. A téli fűtésben gázzal fűtjük a használati melegvizet, viszont 

olyan tartályt vettünk, ami két hőcserélős. Nemcsak a fűtést oldja meg, hanem a 

melegvizet is. 8 órás napi műszakban van, oda lenne a legjobb beépíteni. Mehet?  

Szavazásra teszem fel a Visonta Szivárvány Óvoda és Konyha épületébe 1 db 

faelgázosító kazán beszerzését és beépítését. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

205/2017. /IX.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Szivárvány Óvoda 

és Konyha épületébe 1 db faelgázosító kazán 

beszerzését és beépítését jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

 

Szarvas László 

Ha ez akkora nagy gond lesz, hogy nem lesz fa, nem tudom, érdemes lenne-e 

elmozdulni ebbe az irányba község szinten, közösen gondolkodva. Ausztriába is 

csináltak olyan projektet, hogy valamilyen műszaki megoldással csatlakozik 

hozzá vagy 10 család. Ez akkor érné meg, ha az Önkormányzat összeszedné a 

bálákat, és értékesítené. 
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Hornyák Zoltán 

Úgy kellene, ha ott hagyjuk, akkor ennyi, ha elhozzuk, olcsóbb is lehet. Hiába, 

hogy nekünk költség van vele. Az lenne a célunk, hogy ezzel fűteni tudjunk. A 

gazda fizet, hogy eltakarítom a vesszőt, kapok érte pénzt, és amellett majdnem 

ingyen van fűtőanyag.  

 

Szarvas László 

Nekünk ez így megérné. Így most olcsóbb a beruházás költsége is, mint az 

Iskolánál. Egy kazán elég lesz ide, oda kettő kellett volna.  

 

Hornyák Zoltán 

Pályázati pénzből jobb lett volna.  

 

Szarvas László 

Kb. 2 millió Ft-ból megvan az egész. Ide lett volna még jó a Hivatalba, de az 

Óvodába lenne a legjobb. Nézzük meg, mit produkál, mennyire gördülékeny a 

hamuzása, stb. Fűtöttünk mi mindennel korábban, nem vagyunk tudatlanok, 

hogy nem láttunk még ilyet.  

 

Hornyák Zoltán 

Lesz hamu, de nagyon sok nem maradt akkor sem, amikor a határban elégettük a 

vesszőt. Már a jövő héten is csinálhatjuk.  

 

Szarvas László 

Indítom már most. Továbbgondolva, hogy a falut is be lehet vonni egy közös 

gondolkozásba. A kapacitása nagyon nagy a bálázónak.  

 

Hornyák Zoltán 

Lett számítva egy költség, hogy a bálázás fedezte-e az üzemanyagot, az emberek 

bérét stb.? 

 

Bozsik Pál 

Szerintem biztos hogy nem lett számítva. 

 

Hornyák Zoltán 

A kíváncsiság kedvéért jó lenne. Ha ott hagyjuk, több legyen, ha elhozzuk, 

olcsóbb, mert szükség van azért a tüzelőanyagra. 

 

Bozsik Pál 

A cél az volt, hogy minél több ember mondja, hogy itt van. 
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Szarvas László 

Óvoda gázzsámoly beszerzés: a költségvetésben benne van, de többe kerül. 

Palinak volt olyan ötlete, hogy elektromosat vegyünk. A villamos zsámoly 

költsége 128.000.- Ft + ÁFA. Ez sem őrületes költség. Kardoskodtak a 

gázzsámoly mellett, hogy gyorsabb. Ez viszont ipari készülék, nagyobb 

teljesítményű. Pali ötlete, hogy indukciósat vegyünk, ami 923.000 + ÁFA. 

 

Bozsik Pál 

90 %-os energiahatékonysága van. 

 

Hornyák Zoltán 

Nézd meg a tartalmát! Úgy kezdődik, hogy sparhelt, ilyen-olyan kályha stb., a 

villanytűzhely az utolsó helyen van. 

 

Bozsik Pál 

Úgy kezdődött, hogy mondták a konyhások, hogy meghalnak a melegtől, de 

nem lehet ventilátort szerelni. Nem lehet a meleget elszívni a konyhából. Ez 

szabad láng, kicsi a belmagasság, sok a pára, és szén-dioxid stb. Ilyen 

szempontból az elektromos jobb lenne. 

 

Hornyák Zoltán 

Nem lehet páraelszívót szerelni? 

 

Szarvas László 

A konyhatechnikus azt mondta, hogy nem szabad megszívni, de félreértés van. 

A kéményeset nem szabad megszívni, mert az égésterméket visszahozza a 

kéményből. Technikusa válogatja, hogy ki mit mond.  

 

Bozsik Pál 

Már felmentünk 320 adagra. 

 

Szarvas László 

Igaz, korábban 280 adagra főztünk. Pedig már nem rakunk bele sót sem, és 

megszoktuk. A sütőt is megtanulták használni, kitapasztalták. Van-e még 

kérdés? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha intézményébe 1 

db villamos tűzhely beszerzését 128.000 Ft + ÁFA értékben. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

206/2017. /IX.19./ Ök. Határozat 
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Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Visontai Szivárvány Óvoda 

és Konyha épületébe 1 db villamos tűzhely 

beszerzését, 128.000 Ft + Áfa értékben 

jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. október 31. 

 

Szarvas László 

Már négy honlapkészítőt kerestünk. Príma honlapok, felhívtam, beszéltem, 

tudja-e vállalni a frissítést? A legtöbb azonban webshopra van szakosodva. 

Ezeket fejlesztik. A statikus weblapokra nem túl sokan vannak, de jön még 

vállalkozó. 

 

Hornyák Zoltán 

Rá sem nézek a honlapunkra. Minek, semmi értelme sincs. Kell ez egyáltalán 

nekünk? 

 

Szarvas László 

Kötelező. Az lenne jó, ha a „Hírek” a honlap elejére kerülne. 5 éve ugyanaz van 

az elején. Megnéztük, 20 másodpercet töltenek a honlapon, látják, hogy nincs 

változás, már mennek is onnan. Nem érdekel senkit a honlap, de kötelező. Fenn 

kell tartani. Kellene egy olyan cég, aki ezzel foglalkozik, és karbantartja. Aki 

megcsinálta először, később semmit nem csinált. Másokkal is úgy jártunk, hogy 

küldtük a CD-t, nem tették fel. Sok pénzt nem kívánok erre költeni. Amivel a 

tömeget tudjuk tájékoztatni, az a facebook. Mindenki azt nézi. Azt gőzerővel 

csináljuk, mindent felteszünk, ott mindig van aktuális hír. A szüreti felvonulás 

miatt is hívtuk a Gyöngyös TV-t, és információt is adtunk róla a facebook-on.  

A BM megkeresett minket: meghirdetik a Magyarországi Falumegújítási díj 

pályázatot. Azt gondolom, hogy indulunk el rajta. 

Szavazásra teszem fel a Magyarországi Falumegújítási Díj pályázati kiírásra 

pályázat benyújtását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

207/2017. /IX.19./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Magyarországi 

Falumegújítási Díj pályázati kiírásra pályázatot 

nyújt be. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. október 15. 

 

Hornyák Zoltán 

A Paskom, Tó-i résztől az Alkotmány utcáig jó lenne valamilyen világítás, vagy 

kifordítani az utolsó oszlopok lámpáit. A párhuzamos utcák végén plusz oszlop 

kellene.  

 

Szarvas László 

Felveszem az ÉMÁSZ-szal a kapcsolatot, engedélyeztetni is neki kell. A 

szakmai részt meg lehet velük beszélni, hogy hogy lehet okosan megoldani. 

Megnézzük, hogy mik a lehetőségek. Ha megnézitek a Magán utcát, oda is csak 

egy lett betéve, de bevilágítja. Megnézzük.  

 

Emődi Eszter 

Vadvirág út elején az árok? 

 

Szarvas László 

Még nem nyúltam bele.  

 

Hornyák Zoltán 

Az egész épület előtt árok lenne? 

 

Szarvas László 

Vasúti talpfákkal van állítólag. Az úgy lett megcsinálva, hogy az Önkormányzat 

odáig megcsinálta az árokburkolatot, és kérvény volt állítólag, hogy ő ott szőlő 

feldolgozót akar csinálni. Akkor azt jóváhagyták. Nem Visonta költsége volt, 

hanem az ő költsége. Tóth nem volt annyira kommunikatív, ő ott irodaházat akar 

csinálni. 

 

Hornyák Zoltán 

Közterület, nem? Az ő érdeke is lenne. 

 

Szarvas László 

Szedessem fel? Csak meg kell vele beszélni. A beton talpfák azok nem az 

Önkormányzat tulajdonát képezik. Nehéz lesz megegyezni a lakossal, de 

megpróbálom. Az útpadkára kiültetett növényekből is milyen cirkusz lett hogy 

felszólítottuk az eltávolításra, átültetésre. 

 

Hornyák Zoltán 

Cseh Sanyitól kérem: egy nyomsávot takarítson télen!  

 



13 
 

Hegedűs Hajnalka 

Illetve, ha le kell takarítani, ne foglalkozzon vele, hogy mi van az útpadkán.  

Szarvas László 

Nem kellene az útpadkába semmit tenni. Megvastagszik a fatörzs, hullik a levél, 

söpörni kell a hulladékot stb. KPM is azonnal szólt nekünk, amikor kitettük az 

út mellé a virágos hordókat. 

Vigh Bertalan 

Az útpadka az út része. 

Hornyák Zoltán 

Régen voltak előkertek, de széles volt az árok stb.  

Emődi Eszter 

Ezt az árkot meg kell oldani, jön az esős idő.  

Hegedűs Hajnalka 

Ő is jól járna vele. Őt is elöntheti a víz.  

Szarvas László 

Óvoda közbeszerzés: Két vállalkozó jelentkezett a hatból, és az egyik már akkor 

mondta, hogy lehet, nem adja be. Egyébként lentebb vettük kb. 2,5 millió Ft-tal. 

Így barátságosabb lesz. 

Hornyák Zoltán 

Az Erőmű mikor fog fizetni? 

Szarvas László 

Már fizetett. 

Vigh Bertalan 

A nagytelepi árkot lehet, érdemes lenne kitakarítani. A menedékházhoz ahogy 

felérünk és balra fel. Május 13-tól az összes víz ott jön le. A földet kellene 

kiszedni.  

Szarvas László 

Intézem. 

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 19.45 órakor. 

 

k.m.f. 

 

 

 

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

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 

 

 


