
           
                                           J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  2014. május 15.-én 
18 órakor megtartott  üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. 
 
Jelen vannak:            
  Kaszanyi József  polgármester 
  Paskó Zoltán  alpolgármester 
  Gecser István  képviselő 
  Gér Viktor  képviselő 
  Guth Jánosné  képviselő 
  Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó  képviselő 
             
Meghívottak:              Mona Gyula  jegyző 
  Szmodics Róbert  r.alezredes kapitányságvezető 
  Naszvadi Gábor  rendőrparancsnok 
            
Kaszanyi József polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel a 7  főből 6 jelen van, a megjelenési 
arány 85,71 %-os. 
 
Kaszanyi József polgármester előterjeszti az  ülés napirendjét. 
 
Kaszanyi József polgármester 4 napirendi pont felvételét javasolja. 
 

� HÉSZ módosítása 
� Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 
� Iskolai helyiség bérbe vétele 
� Mendei Jobbik Alapszervezetének kérelme emléktábla kihelyezésével 

kapcsolatban  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal. 
ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el. 
 
                                                   NAPIRENDEK: 
 
      Tárgy:                                                                                               Előadó: 
 
1.) A Monori Rendőrkapitányság Sülysápi Rendőrőrs                Szmodics Róbert 
2013.évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről         r. alezrdes kapitányság- 
szóló beszámolója                                                                        vezető 
 
2.) HÉSZ módosítása                                                                    Kaszanyi József 
   polgármester 
 
3.) Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület          Kaszanyi József 



 támogatási kérelme                                                                         polgármester                 
    
4.) Iskolai helyiség bérbeadása                                                        Kaszanyi József 
     polgármester 
 
5.) Mendei Jobbik Alapszervezetének kérelme emléktábla              Kaszanyi József 
kihelyezésével kapcsolatban                                                               polgármester 
 
1./ Napirendi pont tárgyalása:  A Monori Rendőrkapitányság Sülysápi 
Rendőrőrs  2013.évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről          
szóló beszámolója    
 
Előadó: Szmodics Róbert r. alezredes kapitányságvezető 
 
Kaszanyi József: Felkérem Szmodics Róbert alezredes Urat a rendőrségi beszámoló 
megtartására. 
 
Szmodics Róbert rendőr alezredes az írásban is benyújtott rendőrségi beszámolót 
megtartotta és kiegészítette. 
 
Kaszanyi József: Felmerült annak a lehetősége, hogy Mende település nem a Monori 
Rendőrkapitánysághoz, hanem a nagykátai Rendőrkapitánysághoz fog tartozni. 
 
Szmodics Róbert: Hiteles forrás nincs, a valóságban valóban van erről szó, de nem 
szívesen adnám le a 3 települést.  Szerintem erre a közeljövőben nem is kerülne sor. 
Több járás van, mint amennyi rendőrkapitányság.  Nem tudom, hogy az állam 
teljesítőképessége meg tudná- e azt valósítani, hogy minden járáshoz kapitányságot, 
ügyészséget, bíróságot csatoljon.  
 
Kaszanyi József: Tájékoztatás képen mondanám el, hogy pályázatot adtunk be 
kamerarendszer kiépítésére a községben, erről a későbbiekben tárgyalnunk kell 
majd a rendőrséggel. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 39/2014.(V.15.) számú Önk. Határozat 

A Monori Rendőrkapitányság Sülysápi Rendőrőrs   
2013.évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről          
szóló beszámolója    

                                                             
      Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Monori  
      Rendőrkapitányság Sülysápi Rendőrőrs 2013.évi bűnügyi és 
      közbiztonsági tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
2./ Napirendi pont tárgyalása:  HÉSZ módosítása 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 



Kaszanyi József: Mende egy részterületére készülő Helyi Építési Szabályzat 
módosításáról van szó. A beépítettség százalékos aránya változna ezzel.  

 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 40/2014.(V.15.) számú Önk. Határozat 
     HÉSZ módosítása 
 
Mende Önkormányzat Képviselő-testületének  18/2014. (II.17) Önk. határozata 
Mende egy részterületére készülő Helyi Építési Szabályzat módosításra vonatkozóan 
(Mende 961/1 hrsz.-ú - 878/2 hrsz.-ú - 024/19 hrsz.-ú - (028) hrsz. - ú közterület  és 
024/6 hrsz.-ú telkek által határolt területre). 
A partnerségi egyeztetés során, illetve a véleményezési szakaszban beérkezett 
véleményekkel kapcsolatban - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
39. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -  
A Képviselő-testület 
 

1. tudomásul veszi, hogy a tervezet alátámasztó munkarészeként a 2/2005. 
(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés nem készült; 
2. tudomásul veszi, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel 
kapcsolatban a Partnerektől nem érkezett észrevétel, javaslat; 
3. úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket az azokra adott válaszok szerint 
és a "Véleményezési szakasz lezárásának előkészítése" c. dokumentációban 
rögzítetteknek megfelelően elfogadja; 
4. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beérkezett véleményekkel 
kapcsolatos döntés dokumentálásáról és közzétételéről; 
5. tudomásul veszi, hogy a 4. pont szerinti dokumentálással és közzététellel a 
szóban forgó településrendezési eszköz módosítás véleményezési szakasza lezárul; 
6. felkéri a Polgármestert, hogy a "Véleményezési szakasz lezárásának 
előkészítése" c. dokumentációban foglaltak szerint, és jelen döntéssel összhangban 
átdolgozott településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett 
valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb 
dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus 
adathordozón küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek. 
 
Határidő: 2014. május 20. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 
 
3./ Napirendi pont tárgyalása: Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú 
Egyesület támogatási kérelme 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület 
támogatási kérelmet nyújtott be a Képviselőtestület elé. 
Bemutatkozásukban leírták, hogy megyei kórházakat, beteg gyermekeket, 
kiskorúakat támogatnak. 2014-ben a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház gyermekosztály 



részére szeretnének átadni infúziós pumpát, kiegészítő szenzorokkal együtt, melynek 
értéke 450.000.-Ft. Azt kérik, felajánlásával járuljon hozzá az önkormányzat az 
eszközök megvásárlásához. 
Úgy gondolom mindenki tisztában van az önkormányzat nehéz anyagi helyzetével, 
településen belül is sok dolog van amire nincs pénz, nem tudjuk megvalósítani. Nem 
tudunk honnan elvenni pénzösszeget ahhoz, hogy támogassuk az egyesületet. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 41/2014.(V.15.) számú Önk. Határozat 
      Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület 
      támogatási kérelme 
 
      Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Országos  
      Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét  
      az Önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt elutasítja. 
 
4./ Napirendi pont tárgyalása: Iskolai helyiség bérbeadása  
    
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: 2 hétre szeretne bérbe venni az iskola új részénél 2 termet 
mozgásfejlesztő speciális terápia megtartására egy pedagógus a nyár folyamán. 
Tábor lenne ez, kétszer 1 hét időtartamban. 
 
Kaszanyi József: Javaslom, hogy adjuk ki az iskola 2 termét heti 50.000.-Ft 
összegért. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 42/2014.(V.15.) számú Önk. Határozat 
      Iskolai helyiség bérbeadása 
 

 Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
 elhatározza, hogy az iskola 2 helyiségét táboroztatás céljából 
 heti bruttó 50.000.-Ft összegért a nyári szünet idején 2-szer 1 hétre 
 bérbe adja. 
 

5./ Napirendi pont tárgyalása: Mendei Jobbik Alapszervezetének kérelme 
emléktábla  kihelyezésével kapcsolatban   
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A Mendei Jobbik Alapszervezetének képviselője kérelemmel fordult 
az önkormányzat felé. 2010.-ben a Mendei Jobbik Alapszervezete emléktáblát 
avatott a Kommunizmus Áldozatainak emlékére. Ez a tábla kihelyezésre került a 
Községháza falára a főbejárat mellé. Amikor felújításra került a hivatal épülete le 
kellett venni az emléktáblát és azóta nem lett visszahelyezve. Az  kérése a Mendei 



Jobbik Alapszervezetének képviselőjének, hogy az eredeti helyére helyezze vissza 
az önkormányzat az emléktáblát.  
                                                              
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 43/2014.(V.15.) számú Önk. Határozat 
      „A kommunizmus áldozatainak emlékére” 
      Emléktábla elhelyezése a Községháza falára 
  
      Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jobbik Magyarországért  
      Mozgalom helyi alapszervezetének kérésére  a Községháza (Mende, Fő u. 14.)  
      homlokzatára az alábbi nagyságú és feliratú márványtáblát visszahelyezi: 
      „ A kommunizmus áldozatainak emlékére” 
      Emelte: Jobbik Magyarországért Mozgalom Mendei Alapszervezete 
      A tábla nagysága: 35+55 cm 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kaszanyi József polgármester a képviselőtestületi ülést 19 óra 30 perckor      
berekesztette. 
 
                                                       -kmf-    
 
 
   Kaszanyi József                 Mona Gyula 
     polgármester                    jegyző 
 


