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10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember14-
én megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
 
    Pisók István polgármester 
    Hajnal Istvánné alpolgármester 
    Oláh János képviselő          
    Pádár László Józsefné képviselő 
    Boros Tibor képviselő 
    Lenge Tibor Andrásné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 
 
Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes.  
 
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

69/2020. (IX.14.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
Pisók István polgármester: Hét napirendi pont lenne a kiküldött meghívónak megfelelően. 
Megkérdezem, hogy további napirendi ponti javaslat van-e? Amennyiben nincs, kérem, aki 
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 
70/2020. (IX.14.) számú határozat 
 

- Napirendi pontok elfogadásáról –  
 

1. A Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása” pályázathoz 
kapcsolódóan beérkezett ajánlatok értékeléséről 
 

2. A Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése” 
pályázathoz kapcsolódóan beérkezett ajánlatok értékeléséről 

 



3. A Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő 
megvásárlása” pályázathoz kapcsolódóan beérkezett ajánlatok értékeléséről 

 
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

pályázati fordulójához történő csatlakozásról 
 

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
 

6. Gordiuszi Intézmény népkonyha szolgáltatásának beindításáról (szóbeli 
előterjesztés) 
 

7. Egyebek 
 

Pisók István polgármester: Mielőtt még elkezdenénk a testületi ülést egy szomorú hírt kell 
közölnöm, elhunyt az egyik képviselő társunk Márton János, arra kérnék, mindenkit álljunk 
fel egy percre. 

Első napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása” pályázathoz 
kapcsolódóan beérkezett ajánlatok értékeléséről  

Pisók István polgármester: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. ajánlata a legkedvezőbb 285.750.-Ft, láthatjátok a mellékelt ajánlatokat. 
Javaslom, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség kerüljön 
megbízásra a projektmenedzsmenti, pályázat előkészítési, tájékoztatás és nyilvánosság 
feladatok ellátására. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel, hozzászólás 
van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 6 igen 
0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra került. 

 

71/2020. (IX.14.) számú határozat 
 

- A Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása” pályázathoz 
kapcsolódóan beérkezett ajánlatok értékeléséről – 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében „Faluházak 
felújítása” című alprogramra vonatkozásában Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) bruttó 
282.750.- Ft azaz Kettőszáznyolcvankettőezer - hétszázötven forint – mely a 
legkedvezőbb ajánlat – választja ki. 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat szerződést köt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) projekt 
előkészítési feladatok ellátása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása és tájékoztatási és 
nyilvánossági feladatok ellátása tárgyában. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 15. 
A határozatról értesülnek:  



 
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001 
Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 

Második napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra 
fejlesztése” pályázathoz kapcsolódóan beérkezett ajánlatok értékeléséről  

Pisók István polgármester: Itt durván 2.000.000.Ft-ról van szó, hűtőt vásárolnánk, 2 
személyes halott hűtőt és a tető felújítása lenne a pályázatban, valamint építenénk egy új 
nagykaput a temetőbe, a régit meg hátra tennénk. Itt is szintén a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-ét javasolnám, mivel ő adta a 
legkedvezőbb ajánlatot pályázat előkészítés, tájékoztatás és nyilvánosság tárgyban. 
Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Amennyiben 
nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra került. 

 

72/2020. (IX.14.) számú határozat 
 

- A Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése” 
pályázathoz kapcsolódóan beérkezett ajánlatok értékeléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében „Temetői 
infrastruktúra fejlesztése” című alprogramra vonatkozásában Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) bruttó 
114.300.- Ft azaz Száztizennégyezer - háromszáz forint – mely a legkedvezőbb ajánlat – 
választja ki. 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat szerződést köt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) pályázat 
előkészítési és tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása tárgyában. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 15. 
A határozatról értesülnek:  
 
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001 
Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 

Harmadik napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok 
közcélra történő megvásárlása” pályázathoz kapcsolódóan beérkezett ajánlatok értékeléséről  



Pisók István polgármester: Itt egy ajánlat érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-től. Három szervezettől kértünk ajánlatot, 
mindhárom szervezet megkapta, azonban csak egy küldte vissza a megadott határidőn belül. 
Itt 3.000.000.-Ft értékben szeretnénk elhagyatott ingatlanokat vásárolni. Felértékeltettük az 
ingatlant. 

- Varga Feri bácsi háza 300.000.-Ft 
- A Kasza kertészet 1.000.000.-Ft 
- A Palotás Miklós féle ház az iskolával szemben 600.000.-Ft 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez 1.900.000..-Ft ugye? 

Pisók István polgármester: Igen, a többit pedig felújításra szánnánk. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Még itt a Béke utcán a Szelei féle házra gondoltam. 

Pisók István polgármester: Azt már megpályáztuk régebben is az államtól. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Árverésre került már? 

Balogh Henrietta aljegyző: Ha van érdeklődő, akkor kerül árverésre, de ez hosszabb 
folyamat, megkérdeztem konkrétan a vagyonkezelőt egy szintén állami tulajdonban lévő 
házzal kapcsolatban.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Javaslom, pályázzuk meg ismét a Szelei féle házat. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. 
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra 
került. 

 

73/2020. (IX.14.) számú határozat 

- A Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlan közcélra történő 
megvásárlása” pályázathoz kapcsolódóan beérkezett ajánlatok értékeléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok 
közcélra történő megvásárlása” című alprogramra vonatkozásában Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) 
bruttó 158.750.- Ft azaz Százötvennyolcezer - hétszázötven forint – mely a legkedvezőbb 
ajánlat – választja ki. 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat szerződést köt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) pályázat 
előkészítés és tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása tárgyában. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 15. 
A határozatról értesülnek:  
 



1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001 
Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 

Negyedik napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2021. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról 

Pisók István polgármester: Minden évben csatlakozunk. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mindenképpen szavazzuk meg szerintem, mindenképp jó 
dolog, ha innen kerül ki az egyetemre, főiskolára egy diák és reménykedhetünk, hogy itt 
marad a településen. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz további kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. 
Megállapítom, hogy a határozati javaslat 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében elfogadásra 
került.  

 

74/2020. (IX.14.) számú határozat 

 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról – 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. 
 
Határidő: 2020.10.01. 
Felelős: polgármester, aljegyző 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
2.) Tiszagyenda Község Polgármester helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 
Ötödik napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

Pisók István polgármester: Megkérném Alpolgármester Asszonyt, hogy mondja el mi 
történt a helyi esélyegyenlőségi fórumon.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: a Helyi Esélyegyenlőségi Programnak a felülvizsgálatát 
most kellett elvégezni mivel szeptember 26-án lejár a régi, ez meg is történt. A megyei 
koordinátor is jelen volt a megbeszélésen, kiértékeltük az eddig elvégzett munkát. Ez ugye 



úgy van, hogy feladatok vannak kitűzve az esélyegyenlőség biztosítására és a feladatoknak a 
végrehajtása, hogy megtörtént vagy nem ez konkrétan ellenőrizhető. Náluk nagyon jó 
teljesítés folyt az eddigi időszakra kitűzött feladatok mind teljesültek, viszont a folytatásra 
szükség lesz a következő időszakra is ezért újra kitűztük ezeket a feladatokat, hogy mik ezek. 
Nem akarom részletezni, mert nagyon hosszú volna, de megtekinthető a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program terv a polgármesteri hivatalban. Olyan célok vannak kitűzve, meg 
olyan feladatok, amik nem tudtak volna megvalósulni akkor, ha nincs nekünk pl. a GINOP-os 
pályázat. A munkaüggyel nekünk a Gyermekesély program meg hasonló pályázatok. egy 
program volt, ami még nem kezdődött el, az pedig az egészség őröknek a beállítása a faluba, 
amit tervezzük egy nyolc órás munkaidő volna, de ez azért nem jött létre, mert kitalálta 
valaki, hogy szakképesítés kell erre a dologra. De nincs erre ilyen szakma megnevezve az 
OKJ rendszerbe. A programokat kiegészítettük ahol hiányos volt és elfogadásra került ez az 
esélyegyenlőségi javaslat, a tervkészítésben részt vevők részéről és itt az a feladat, hogy 
képviselő testület elé kerül, és akkor megszavazzuk ennek a végrehajtását. én mindenképpen 
elfogadásra javaslom és elolvasásra is, itt bent a hivatalba vagy lehet kérni e-mailben is. 

Balogh Henrietta aljegyző: A honlapra is fel fog kerülni a helyi esélyegyenlőségi program.  

Pádár Lászlóné képviselő: Ha ezt a programot el kell fogadni a képviselő-testületnek erre a 
fórumra miért nem lehetett a képviselőket meghívni? És akkor nem lenne most olyan 
gondom, hogy megkérdezzem, akkor legalább egy kivonatosan írásban a változtatásokról azt 
megismerjük legalább.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nagyon vastag a program és nem is lehet kivonatolni. 

Pádár Lászlóné képviselő: Ennek a programnak kik a tagjaik, akik ezt elfogadták? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Akik a projektben lévő tevékenységeket vezetők, 
iskolavezető, óvodavezető, szociális intézményvezető, művelődési ház vezető, akik itt voltak, 
a védőnő, a háziorvos itt volt még a két megyei koordinátor, illetve a polgármester hivatal 
részéről Koósné Ignácz Anikó volt, aki megkapta ezt a nagy feladatot, hogy neki kell ezt 
csinálni és évről évre felülvizsgálni. 

Balogh Henrietta aljegyző: Így is nehéz volt össze egyeztetni az időpontokat a vírusos 
időszakban. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Javaslom elfogadásra, ha a program végrehajtására kerül 
sor, abba mindenki bekapcsolódhat. Minden településnek kötelező hogy meglegyen az 
esélyegyenlőségi programja, kötelező hogy a program megújításra kerüljön határidőre 
mindenhol, azt kell, hogy mondjam, hogy Tiszagyendán kiemelkedően precízen, pontosan 
megy, Anikó, úgy ahogy kell szervezte, szépen, precízen végzi anélkül, hogy szólni kellene 
neki.  

Pisók István polgármester: Van, olyan pályázat ahol kifejezetten ezt kérik, anélkül be sem 
adhatjuk a pályázatot, ha nincs ilyen programja a településnek. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem szoktam ilyet javasolgatni, mert az az elvem hogy 
havi fizetésért meg kell tenni a dolgot, de annyira járási viszonylatban is kiemelkedő az a 
munka, amit Anikó végzett, hogy elismerés illeti meg. Mindenképpen köszönjük meg a 
munkáját.  



Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan 
kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat 
elfogadását. Megállapítom, hogy a határozati javaslat 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében 
elfogadásra került. 

 

75/2020. (IX.14.) számú határozat 
 

- Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról – 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program áttekintését, felülvizsgálatát és a következő döntést hozta: 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2018. (IX.20.) számú 
határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A képviselő-testület az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 
foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre 
megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, a 2020. szeptember 9. napján megtartott 
HEP Fórumon tett kiegészítésekkel együtt helybenhagyja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Pisók István polgármester,  

Koósné Ignácz Anikó szociális és igazgatási ügyintéző 
  
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
3.) Irattár 
 
Hatodik napirendi pont: Gordiuszi Intézmény népkonyha szolgáltatásának beiindításáról 

Pisók István polgármester: Ide jött ez a Gordiuszi Intézmény népkonyha, tárgyaltunk velük, 
Gizikével, igazából nem kellene testületi döntés ebben. Ingyen kaját fognak adni, egy tál ételt, 
minden 18 - 55 évet betöltött személynek nem kell semmiféle orvosi vizsgálat, alapból jár, ha 
igényli. 18-55. éves korig pedig orvosi igazolást kell vinni, hogy az orvos, javasolja, hogy 
kapjon ingyen ebédet, szociális étkezést. Szomszéd településen 500 fő igényli, és nagyon 
megvannak vele elégedve. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Viszont annyi van, hogy két szociális étkezést nem lehet 
egyszerre igénybe venni. Semmilyen jövedelemhatár nincs. Egerbe van a központ, 
Törökszentmiklóson van a központi konyha, ők hordják szét kocsival. 1 főnek kötnek 
önkéntes szerződést, aki felajánlja a munkáját és segít nekik kihordani. Ki kell küldeni egy 
tájékoztatást a Faluba, ki kell tölteni egy kérelmet. Javaslom, hagyjuk jóvá. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy hagyjuk jóvá, hogy a 
Gordiuszi Intézmény Tiszagyenda Községben a rászorulóknak szociális étkeztetést 



biztosítson. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 
0 nem, 0 tartózkodik ellenében elfogadásra került. 

 
76/2020. (IX.14.) számú határozat 
 

- Gordiuszi Intézmény általi kezdeményezés jóváhagyásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gordiuszi Intézmény általi 
Tiszagyenda Községben történő szociális étkeztetés beindítására irányuló kezdeményezést 
támogatja. 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szociális étkeztetés beindításához kapcsolódó intézkedések megtételére.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

1.) Gordiuszi Intézmény 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 

Hetedik napirendi pont: Egyebek 

Pisók István polgármester: Javasolnám a Képviselő testületnek, hogy Márton Jánost az 
Önkormányzat saját halottjának tekintse, amennyiben a család ezt elfogadja tőlünk. Most 
intézik a temetést valószínű hétfőn lesz. Megkérdezem, hogy ezzel egyetértenek-e a 
képviselő-társaim? Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a képviselő-
testület úgy döntött, hogy Márton Jánost Tiszagyenda Község Önkormányzata saját 
halottjának tekinti.  

 

77/2020. (IX.14.) számú határozat 
 

- néhai Márton János képviselő Tiszagyenda Községi Önkormányzat saját 
halottjává nyilvánítása -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Márton János volt 5233 
Tiszagyenda, II. Rákóczi Ferenc u. 40. sz. alatti lakos, mint önkormányzati képviselő emlékét 
kegyelettel megőrzi, az elhunytat saját halottjának tekinti.  

 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Itt van a vírus, naponta 1000 ember megbetegszik, jó 
volna, ha egy kicsit komolyabban vennék itt főleg a munkahelyeken dolgozó emberek, meg 
Tiszagyendán az itt élő emberek ezeket a kötelezettségeket, amik a járvány elkerülése 
érdekében vannak. Ne legyen kifogás, hogy fuldoklok a maszk alatt vagy hasonlók, a 
dolgozók saját maguk és az emberek érdekében vegyék fel a szájmaszkot és használják a 
kézfertőtlenítőt. Én azt látom, hogy semmi a világon nem történik, nincsenek meg azok az 
utasítások, mint az első szakaszban voltak, hogy kell eljárni. 

Pisók István polgármester: A gondozók is viseljék a maszkot, ha mennek az idősekhez és 
rendszeresen történjen kézfertőtlenítés.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: A Minisztérium által kiadott utasításokat be kell tartani. 
Ami szerintem nagyon fontos lenne, a Polgármesteri hivatalba nem tudom ti, hogy vagytok 
vele, hőmérőzés nélkül be sem jöhetnének. Minden intézmény készítse el a saját intézkedési 
tervét.  

Pisók István polgármester: Úgy, mint az első ciklusba hoztunk intézkedési tervet, minden 
intézményvezetőnek ki lesz adva az intézkedések betartatása.  

Pádár Lászlóné képviselő: Amiket a vízzel kapcsolatban elküldtünk leveleket azokra jött 
már válasz? 

Pisók István polgármester: Írtunk a Belügyminisztériumba levelet, Vecsey Miklós 
miniszteri biztos vette ezt kézbe, de történt egy olyan sajnos, hogy a család tagjai között 
valaki nagyon súlyosan megbetegedett, de nem felejtkeztek el a dologról. Hívtak a 
Minisztériumból és egyeztettünk, beadtuk a pályázatot erre a 18 millióra ez igazából 
felújításra van, mert egy új kútra ez nem lenne elég. Nem erőltetem a felújítást egy kút 
fúrására lenne szükségünk ezt elmondtam.  

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, közérdekű bejelentés van-
e? Amennyiben nincs megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Pisók István                        Balogh Henrietta 
polgármester     aljegyző 

 
   

 
 

Tóthné Kovács Piroska 
jegyzőkönyvvezető 

 


