
 
           
                                           J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  2014. március 11.-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 
  Guth Jánosné  képviselő 
  Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó  képviselő 
             
Meghívottak:              Mona Gyula  jegyző 
  Mosonyi Ferencné  jegyző helyettes 
          
Kaszanyi József polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel a 7  főből 5 jelen van, a megjelenési 
arány 71,42 %-os. 
 
Kaszanyi József polgármester előterjeszti az  ülés napirendjét. 
 
Kaszanyi József polgármester 2 napirend felvételét javasolja: 
 

 Mende-Úri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szétválása 
 Forrás köz 1113 hrsz-ú közúton táblák elhelyezése 

 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal. 
ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el. 
 
                                                   NAPIRENDEK: 
 
      Tárgy:                                                                                               Előadó: 
 
1.) Mende Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetésének    Mona Gyula 
módosítása jegyző 
 
2.) Döntés a Leader pályázathoz kapcsolódó megelőlegező hitelről   Mona Gyula 
(focipálya) jegyző 
 
3.) Döntés a ravatalozó felújításhoz kapcsolódó hitelfelvételről           Mona Gyula 
(kormányengedélyes)  jegyző 
 
4.) Döntés a Fő utcai óvoda felújításhoz kapcsolódó előtető,           Kaszanyi József 
valamint az ároklefedéshez kapcsolódó kérdésekről                           polgármester 
 



5.) Állásfoglalás a bölcsőde működtetéséről                                         Mona Gyula 
                                                                                                                 jegyző 
 
6.) A nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó                  Mona Gyula 
szavazatszámláló bizottság megválasztása                                             jegyző 
 
7.) A települési szilárdhulladék gazdálkodási közszolgáltatásról           Mona Gyula 
szóló rendelet módosítása                                                                        jegyző 
 
8.) Állásfoglalás a 836 hrsz-on nyilvántartott erdő gazdálkodásával      Mona Gyula 
kapcsolatban     jegyző 
 
9.) Világháborús emlékmű áthelyezése eredeti helyére                          Mona Gyula 
(pályázat benyújtása)      jegyző 
 
10.) Állásfoglalás közterület használattal kapcsolatban                           Mona Gyula 
       jegyző 
 
11.) Mende-Úri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                Mona Gyula 
szétválása                                                                                                   jegyző 
 
12.) Forrás köz 1113 hrsz-ú közúton táblák elhelyezése                   Kaszanyi József 
                                                                                                             polgármester 

 
1./ Napirendi pont tárgyalása:   Mende Község Önkormányzatának 2013.évi 
költségvetésének   módosítása                                       
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula:  A 2013.évi költségvetés módosításáról szóló írásos anyagot minden 
képviselő előzetesen írásban megkapta és áttanulmányozhatta, kérem fogadjuk el a 
módosítást. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg. 
 

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2014.(III.12.)számú önkormányzati rendelettervezte az önkormányzat 
2013 év költségvetéséről szóló 2/2013 (I.25.)önkormányzati rendelet IV. 

módosításáról 

  
2./ Napirendi pont tárgyalása: Döntés a Leader pályázathoz kapcsolódó 
megelőlegező hitelről   (focipálya) 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: Leader pályázaton sportpálya felújításra támogatást nyert az 
önkormányzat, 7.989.072.-Ft összeget. A támogatás utófinanszírozott, így a 
pályázathoz kapcsolódó megelőlegező hitel felvétele szükséges,melyről határozatot 
kell hoznia a Képviselőtestületnek. 



 
Kaszanyi József: Több árajánlatot kértünk már kivitelezőktől, bele kell férnie a 
munkálatoknak ebbe az összegbe,de nem kevés összegért tudnák vállalni a cégek. 
Földmunka, füvesítés és nem tudom mit szól hozzá a Képviselőtestület, de 
locsolórendszer is kellene.  
 
Gecser István: beszéltem Dörgő Mártonnal, ő kertész és vállalná a fűmag elvetését 
társadalmi munkában, de jótállást csak akkor tud vállalni ha van locsolórendszer.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

19/2014.(III.11.) számú Önk. Határozat    
Döntés a Leader pályázathoz kapcsolódó megelőlegező hitelről   
(focipálya) 
 

Mende Község Önkormányzat  7.989.072,- Ft összegű támogatást megelőlegező 

hitel felvételéről döntött a  8546691959 azonosító számú Leader  elnevezésű 

projekthez kapcsolódó támogatás megelőlegezése. 
 
A hitel futamidejét 2014.03.20-tól   2015.02.28-ig határozza meg. 
 
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a 
helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási 
jogszabályokat. 
 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a támogatási összeg az OTP Bank Nyrt. 
részére – engedményezési szerződés keretében – engedményezésre kerüljön. 
Tudomásul veszi továbbá, hogy a projekt lebonyolítására szolgáló alszámla a hitel 
teljes visszafizetéséig zárolásra kerül.  
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama 
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű 
kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve 
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben 
megállapodjon, a hitelszerződést, valamint az engedményezési szerződést aláírja az 
Önkormányzat képviseletében. 
 
 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 
Határidő: 2014. március 

 
 



3./ Napirendi pont tárgyalása: Döntés a ravatalozó felújításhoz kapcsolódó 
hitelfelvételről (kormányengedélyes) 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: A ravatalozó felújításával kapcsolatos komplett költségvetés összeállt, a 
hitelfelvételről szükséges az önkormányzati döntés meghozatala.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

20/2014.(III.11.) számú Önk. Határozat    
Döntés a ravatalozó felújításhoz kapcsolódó hitelfelvételről 
(kormányengedélyes) 
 

Mende Község Önkormányzat  20.000.000,- Ft összegű Kormány engedélyhez kötött 

felvételéről döntött a  1553265951 határozat számú Leader  elnevezésű projekthez 

kapcsolódó támogatáshoz kapcsolódóan. 

A Ravatalozó felújítási költsége összesen 25.321.050,- Ft, melyből: 

- Leader támogatás (2014-ben igénybevehető) 4.152.325,- Ft 

- Áfa (támogatás önrésze)    1.168.725,- Ft 

- Kormány engedélyes hitel            20.000.000,- Ft 
 
A hitel futamidejét 10 évben határozza meg 1 év türelmi idővel. 
 
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a 
helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási 
jogszabályokat. 
 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a támogatási összeg az OTP Bank Nyrt. 
részére – engedményezési szerződés keretében – engedményezésre kerüljön. 
Tudomásul veszi továbbá, hogy a projekt lebonyolítására szolgáló alszámla a hitel 
teljes visszafizetéséig zárolásra kerül.  
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama 
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű 
kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve 
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben 
megállapodjon, a hitelszerződést, valamint az engedményezési szerződést aláírja az 
Önkormányzat képviseletében. 
 



Felelős: Kaszanyi József polgármester 
Határidő: 2014. március 
                                            
4./ Napirendi pont tárgyalása:  Döntés a Fő utcai óvoda felújításhoz kapcsolódó 
előtető,  valamint az ároklefedéshez kapcsolódó kérdésekről                            
                                         
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: A Fő utcai óvoda munkálataival kapcsolatban szükséges dönteni az 
előtetőt  és az árokfedést érintően. Árajánlatot kértünk. 
 
Kaszanyi József polgármester ismerteti a Képviselőtestület tagjaival milyen módon 
történne a 2 munkálat, valamint a benyújtott árajánlatot. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

21/2014.(III.11.) számú Önk. Határozat    
 Döntés a Fő utcai óvoda felújításhoz kapcsolódó előtető,  valamint az 
ároklefedéshez kapcsolódó kérdésekről 

 

Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza 
Kaszanyi József polgármestert, hogy a Mende Fő út 10. sz. alatti 
óvodafelújítás-bővítéshez kapcsolódóan a Tarnavölgye 2008 Építő és 
Szolgáltató Kft-vel szerződést kössön előtető kivitelezésére 921.660,-Ft+Áfa 
összesen 1.170.508,-Ft összegben a benyújtott árajánlatnak megfelelően. 

 
5./ Napirendi pont tárgyalása: Állásfoglalás a bölcsőde működtetéséről 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: A bölcsődét az óvodával egy intézményként lehetne működtetni, egy 
vezetője  lenne a két intézménynek. Alapító Okiratot kell készíteni ennek 
megfelelően.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

22/2014.(III.11.) számú Önk. Határozat    
Állásfoglalás a bölcsőde működtetéséről 

   
Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete a megnyíló bölcsődét 
az óvodával közös intézményként kívánja működtetni.  

 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okiratot ennek 
megfelelően készítse el. 
   

6./ Napirendi pont tárgyalása:  A nemzetiségi önkormányzati választáshoz 
kapcsolódó  szavazatszámláló bizottság megválasztása                                              
 



Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: Népszámláláskor a községben 130 –an vallották azt, hogy a 
kisebbséghez tartoznak, így a roma nemzetiségi önkormányzat választáshoz 
szükséges szavazatszámláló bizottságot megválasztani. A választások ősszel 
lesznek, én felkértem 5 embert a bizottság tagjának, akik el is vállalták ezt a 
feladatot. Nevezettek nyilatkoztak, hogy a nyilvános testületi üléshez hozzájárultak. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

23/2014.(III.11.) számú Önk. Határozat    
A nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó  
szavazatszámláló bizottság megválasztása   
 

Mende Község önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzati 
szavazatszámláló bizottságok tagjainak alábbi személyeket választja meg: 
 
Dörgő Fruzsina     Mende, Dörgő major 
Nyéki Klára     Mende, Ország út 17. 
Nagy Ferencné     Mende, Rét utca 29. 
László Ilka      Mende, Dolina köz 2. 
Forgács Melitta    Mende, Szabadság utca 2/a. 

 
7./ Napirendi pont tárgyalása:  A települési szilárdhulladék gazdálkodási 
közszolgáltatásról  szóló rendelet módosítása                                                                         
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: Az A.S.A. Kft már nem végzi a szilárd hulladék elszállítását a 
községben, de szemétszállítási díj hátralék ügyben szeretnének behajtást 
kezdeményezni, viszont az okmányiroda nem ad ki adatokat részükre azért, hogy az 
adóhatóság felé megkezdjék a behajtást,így módosítanunk kell a rendeletet,hogy az 
A.S.A. kérhesse a személyi adatokat. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg. 
 

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2014 (III.12.) számú rendelete 

A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
19/2013.(XII.13.)számú rendelet módosításáról 

 
8./ Napirendi pont tárgyalása:  Állásfoglalás a 836 hrsz-on nyilvántartott erdő 
gazdálkodásával  kapcsolatban 
 
 Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: Mendén a 31-es főút mellett van az önkormányzatnak erdő területe. A 
mellette lévő erdő tulajdonosával szeretne az erdész szerződést kötni és azt 



javasolta a tulajdonosnak, hogy kezelje a 2 erdőt egyben. Döntést kell hoznia a 
Képviselőtestületnek arról, hogy a 836 hrsz-ú területet a továbbiakban is önállóan 
kívánja e tovább művelni. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

24/2014.(III.11.) számú Önk. Határozat    
Állásfoglalás a 836 hrsz-on nyilvántartott erdő gazdálkodásával  
kapcsolatban 
 
Mende Község önkormányzatának képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
Mende 836 hrsz erdő nyilvántartású területet önállóan kívánja művelni.  

 
9./ Napirendi pont tárgyalása:  Világháborús emlékmű áthelyezése eredeti 
helyére   (pályázat benyújtása) 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula:  Pályázat benyújtására van lehetőség a világháborús emlékművek 
eredeti helyére történő visszahelyezésével kapcsolatban.  Az önkormányzat szeretne 
pályázni és a Szent István parkban lévő I. és II. világháborús emlékművet restaurálni, 
áthelyezni a Hősök terére. Antalicz János kőfaragó mester nyújtott be árajánlatot 
6.449.940.-Ft összegben. A pályázathoz önerő szükséges ,melyet a 2014.évi 
tartalékkeret terhére biztosítana az önkormányzat.  
A pályázat benyújtásához képviselőtestületi határozat meghozatala szükséges. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

25/2014.(III.11.) számú Önk. Határozat    
Világháborús emlékmű áthelyezése eredeti helyére   (pályázat 
benyújtása) 
 

Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározza, hogy  a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-CP-
02. j. pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Mende Szent István parkban  
elhelyezkedő  I. és II. világháborús emlékmű áthelyezésére és restaurálására. 
 
A Képviselőtestület az emlékmű méltó helyének a Mende, Hősök terét jelöli ki. 
 
A Képviselőtestület az emlékmű áthelyezésére és  környezetének rendbetételére ( 
fahíd, térburkolat építése)  Antalicz János ( 2235 Mende, Ország u. 11.) kőfaragó 
mester árajánlatát elfogadja bruttó: 6.449.940.- Ft  ( ÁFA mentes) összegben. 

 Az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege:  bruttó:  4.750.000.- Ft 

 A vállalt  önerő:                                                             bruttó: 1.699.940.- Ft         
 

A Képviselőtestület a szükséges önerőt  a  2014. évi költségvetés tartalékkeret 
terhére biztosítja. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 



 
Határidő a pályázat benyújtására: 2014. március 20. 
Felelős: Kaszanyi József 
 
10./ Napirendi pont tárgyalása:  Állásfoglalás közterület használattal 
kapcsolatban 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: A Hősök tere közterületen lévő engedély nélkül épített zöldséges 
épületet lebontatta már határozatában a Képviselőtestület és felmerült az Ország 
úton lévő zöldséges ügye is. Sátrakat állított fel a közterületen és a parkolás sem 
megoldott a 31-es főút mellett.  
 
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó: Le kellene bontania a sátrakat a területen, valamilyen 
tereprendezés történjen. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
  26/2014.(III.11.)számú Önk.határozat 

Állásfoglalás közterület használattal kapcsolatban 
 

Mende Község önkormányzatának képviselő-testülete a Szekér-Frucht Kft (székhely: 
Bercsényi út 22. sz) részére továbbra is engedélyezi Mende Ország út 7 (Mende 
1466/11 hrsz) ingatlan előtti terület (15 m2) használatát az alábbi feltételekkel: 
 
 

- az elfoglalt területet tilos fóliasátorral lefedni, árusítani csak napernyő alatt 

lehet. 

- Az autók parkolását a 31. sz főút mellett kell megoldani. 

 
11./ Napirendi pont tárgyalása: Mende-Úri Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola  szétválása                                                                                                    
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: A Mende-Úri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
szétválásnak kezdeményezése a napirendi pont ismét, mert tavaly már szó volt az 
intézmények szétválásáról, de a Minisztérium nem engedélyezte. Demeterné Ecseri 
Katalin igazgató kérelmet nyújtott be a Képviselőtestület elé,támogassa az iskolák 
szétválását, hogy visszatérjenek a társulás előtti állapothoz.  
Az indoklást írásban minden képviselőnek előzetesen írásban elküldtem.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
  27/2014.(III.11.)számú Önk.határozat 



Mende-Úri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  szétválása      
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül támogatja a Mende-Úri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola szétválását az eredeti, 2007 augusztus 1-jei állapot szerint: 1. Mendei Géza 
Fejedelem Általános Iskola, 

   2. Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola. 

 
Szétválás esetén is továbbra is szükségesnek tartjuk Mendén az Alapfokú Művészeti 
Iskolai oktatás megszervezését.   
 

Indokolás 
 
Azáltal, hogy az iskolák fenntartása az állami fenntartó feladatává vált, és az óvodák, 
művelődési házak, konyha maradtak az önkormányzatoknál, felbomlott az addig 
racionálisan jól működő integrált rendszer, a NOKI ÁMK. Ezáltal már okafogyottá vált 
a két, szakmai tekintetben addig is önálló iskolát együtt irányítani. Mindkét község 
szeretné, ha az iskoláik is szétválnának. A két település tanulói és szülői igényeit 
figyelembe véve dolgoztuk ki a helyi tanterveinket, tehát az általános iskolák a helyi 
elvárásokhoz igazodva továbbra sem szeretnének teljesen azonos tantervet 
használni. Az elmúlt évek során a gazdasági okokra visszavezethető önkormányzati 
döntés következtében kényszerűségből létrejött társulás nem hozta közelebb 
egymáshoz a két általános iskola nevelőtestületét sem és tanulóit sem. .A szakos 
ellátottság biztosítását - amely a másik fő célja volt az iskolai társulás létrehozásának 
– mindkét iskola a tankerület segítségével remekül meg tudja oldani. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
  28/2014.(III.11.)számú Önk.határozat 
 Mende-Úri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
 székhelyének változása 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül támogatja, hogy a Mende-Úri Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola székhelye Úriban legyen. 
 

Indokolás 
 

Amennyiben a szétválást semmiképpen sem engedélyezik, abban az esetben kérjük 
a székhely és a telephely megcserélését. Az Úri Önkormányzat hozott létre és tartott 
fenn igen sok áldozat árán a községben zeneiskolát. Szeretnénk, ha az egységes 
intézmény székhelye ezáltal nem Mendén, hanem célszerűségi, praktikussági 
okokból és a teljes törvényes működés betartását követve Úriban lenne. Az 
intézményvezető is az Úri iskolában tartja meg az egyesítés óta továbbra is a 
tanóráit. Tehát semmi nem indokolja a Mendén külön fenntartott székhely 
működését. Ez nem jár semmiféle hátrányos következménnyel a humán erőforrás 
tekintetében sem. 
 



12./ Napirendi pont tárgyalása: Forrás köz 1113 hrsz-ú közúton táblák 
elhelyezése 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A gyermekek testi épségével kapcsolatban felmerült táblák 
kihelyezése, ezért határozatot kellene hoznunk arról, hogy behajtani tilos táblát 
helyezünk ki a Forrás köz 1113 hrsz-ú közútra az építési munkálatok ideje alatt.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
  29/2014.(III.11.)számú Önk.határozat 

Forrás köz 1113 hrsz-ú közúton táblák elhelyezése 

 
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározza, hogy a Mende Forrás 
köz 1113 hrsz-ú közútra „Mindkét irányból behajtani tilos” tilalmi jelzőtábla alatt 
„Kivéve engedéllyel” kiegészítő táblát helyez el.  

                                         
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kaszanyi József polgármester a képviselőtestületi ülést 19 órakor    berekesztette. 
 
 
                                                       -kmf-    
 
 
   Kaszanyi József                 Mona Gyula 
     polgármester                    jegyző 
 


