
•  
                                           J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  2014. június 3.-án 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 
  Varró Erika  Gyermekjóléti Szolg.  
                          szakmai vezető 

  Zsíros Judit  Gyermekjóléti Szolg.  
 
 Gutai Pál  Mendevíz Kft. ügyv.ig. 

  Szilágyi Györgyné 
            

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 5 napirendi pont felvételét javasolja. 
 

� Rendezési terv módosítás 
� Fakivágási kérelem megtárgyalása 
� VISUAL MÉDIA tábla kihelyezési ügye 
� Általános Iskola erdélyi partner iskola fogadásával kapcsolatos támogatási 

kérelme 
� OTP hitel meghosszabbításának megtárgyalása 

 
Gér Viktor képviselő 1 napirendi pont felvételét javasolja. 
 

� Nyári sporttábor megbeszélése 
 
Kaszanyi József polgármester a meghívóban kiadott 4. napirendi pont, 1. napirendi 
pontként javasolja megtárgyalni.  
 
Kaszanyi József polgármester a meghívóban kiadott 1. napirendi pontot 6. napirendi 
pontként javasolja megtárgyalni. 
 



Kaszanyi József polgármester a 4. napirendi pont kiegészítését javasolja az 
alábbiakkal: községi autóbusz közlekedésre benyújtható pályázat 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal. 
ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el. 
 
                                                   NAPIRENDEK: 
 
      Tárgy:                                                                                               Előadó: 
 
1.) Mendevíz Szolgáltató Kft. 2013.évi                                              Mona Gyula 
beszámolója és 2014. évi üzleti terve                                                   jegyző 
 
 
2.) Átfogó értékelés a 2013.évi gyermekjóléti és                               Mona Gyula 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról                                                   jegyző 
Beszámoló a családsegítő szolgálat és gyermekjóléti  
Szolgálat munkájáról 
 
3.) Hulladékszállítás tárgyában kiírt közbeszerzés elbírálása           Mona Gyula 
       jegyző 
 
4.) Összevont jelentés elfogadása a 2013.évi személyszállítási       Mona Gyula 
közszolgáltatásról,valamint községi autóbusz közlekedésre                jegyző 
benyújtható pályázat 
 
5.) Rendezési terv módosítása                          Mona Gyula 
         jegyző 
 
6.) Mende Község Önkormányzatának 2014.évi                               Mona Gyula 
költségvetésének módosítása                                                               jegyző 
 
 
7.) Fakivágási kérelem megtárgyalása     Mona Gyula 
         jegyző 
 
8.) VISUAL MÉDIA tábla kihelyezési ügye     Mona Gyula 
          jegyző 
 
9.) Általános iskola erdélyi partner iskola fogadásával                      Mona Gyula 
kapcsolatos támogatási kérelme        jegyző 
 
10.) OTP hitel meghosszabbításának megtárgyalása                       Mona Gyula 
         jegyző 
 
11.) Nyári sporttábor megbeszélése       Gér Viktor 
      képviselő     
    
1./ Napirendi pont tárgyalása:  Mendevíz Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója 
és 2014. évi üzleti terve 



 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: A Mendevíz Kft. 2013.évi beszámolóját és 2014.évi üzleti tervét írásban 
minden megkapta és elolvashatta. A Mendevíz Kft éves bevétele a Zöld Patak bérleti 
díja és az önkormányzati támogatás. Kiadásai a bérek kifizetése és anyagi dolgok. 
Víz díj kintlévőségek behajtása folyamatban van, a hivatalban végezzük a 
végrehajtást.  
A Mendevíz Kft dolgozói végzik a karbantartási munkálatokat a községben.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 44/2014.(VI.03.) számú Önk. Határozat 
      Mendevíz Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója 
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mendevíz Kft. 
2013.évi beszámolóját elfogadja melléklet szerint. 

 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 45/2014.(VI.03.) számú Önk. Határozat 
      Mendevíz Kft. 2014.évi üzleti terve 
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mendevíz Kft. 
2014.évi üzleti tervét elfogadja melléklet szerint. 

 
2./ Napirendi pont tárgyalása: Átfogó értékelés a 2013. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Beszámoló a családsegítő szolgálat és 
gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: A napirend a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló átfogó értékelés, valamint egy kérelem , gyermekek balatoni 
táboroztatásával kapcsolatban. A beszámoló anyaga kiküldésre került,minden 
képviselő áttanulmányozhatta. A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a hivatali 
munkában is kell beszámoló, ezt Kremmer Gáborné végzi.  
Tavalyi évben is támogatta az önkormányzat hátrányos helyzetű gyermekek 
táboroztatását. Idén is nyújtott be kérelmet a Családsegítő Szolgálat, 73.500.-Ft 
támogatást kérnek a balatoni táborra. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 46/2014.(VI.03.) számú Önk. Határozat 
      Átfogó értékelés a 2013. évi gyermekjóléti és  
     gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
 



Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az átfogó értékelést a 
2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról elfogadja a 
melléklet szerint. 

 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 47/2014.(VI.03.) számú Önk. Határozat 
      Átfogó értékelés a 2013. évi gyermekjóléti és  
     gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. (hatósági beszámoló) 
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az átfogó értékelést a 
2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (hatósági 
beszámoló)  elfogadja a melléklet szerint. 

 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 48/2014.(VI.03.) számú Önk. Határozat 
     Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása 
 
    Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a  
    hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatását 73.500.-Ft-al támogatja. 
 
3./ Napirendi pont tárgyalása: Hulladékszállítás tárgyában kiírt közbeszerzés 
elbírálása   
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: Mint tudjuk, a katasztrófavédelem által kijelölésre került a Kövál Zrt. 
hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatban. Kiírtuk a közbeszerzést, 1 
pályázó volt, a Kövál Zrt. Sajnálatosan a cég 10 millió forinttal drágább árajánlatot 
tett. Ezt a pénzt az önkormányzatnak kellene kifizetni. El kell dönteni, hogy 
hozzátesszük ezt a pénzösszeget vagy nem. A beszedett díjon kívül kérik a 10 millió 
forintot. Szerződnünk kell, de nincs ennyi pénze az önkormányzatnak, hogy 
kifizessük. Tárgyalásokat kellene folytatni cégekkel a közbeszerzés előtt. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete név szerinti szavazással, 6 
igen szavazattal az alábbi szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta meg: 
Kaszanyi József 1 igen szavazat, 
Paskó Zoltán 1 igen szavazat, 
Gecser István 1 igen szavazat, 
Gér Viktor 1 igen szavazat, 
Guth Jánosné 1 igen szavazat, 
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó 1 igen szavazat. 
 
 49/2014.(VI.03.) számú Önk. Határozat 
      Hulladékszállítás tárgyában kiírt közbeszerzés elbírálása   
    



Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szilárdhulladék, 
zöldhulladék, szelektíven gyűjtött hulladék, lomtalanítási hulladék gyűjtése, 
szállítása Mende község közigazgatási területén és ennek ártalmatlanítása 
tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárást, hivatkozva a Kbt 76.§ (1) bekezdésére 
– a benyújtott árajánlat és a lakosságtól beszedhető díj fedezete közötti 
különbsége miatt (nettó 10 050 862,Ft/év) – eredménytelennek minősíti. 

  
4./ Napirendi pont tárgyalása: Összevont jelentés elfogadása a 2013.évi 
személyszállítási  közszolgáltatásról,valamint községi autóbusz közlekedésre                
benyújtható pályázat 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: Írásban mindenki megkapta a napirend anyagát. Kiegészítésképpen 
meg kell tárgyalni egy autóbusz közlekedésre benyújtható pályázat lehetőségét. A 
pályázat benyújtásával támogatás nyerhető az autóbusz közlekedés működtetésére.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 50/2014.(VI.03.) számú Önk. Határozat 
    Összevont jelentés elfogadása a 2013.évi  
    személyszállítási  közszolgáltatásról 
 

 Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013.évi 
   személyszállítási közszolgáltatásról szóló összevont jelentést elfogadja. 

 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 51/2014.(VI.03.) számú Önk. Határozat 
     Községi autóbusz közlekedésre  benyújtható pályázat 
 

Mende Község Önkormányzatának képviselő testülete az alábbi nyilatkozatot 
foglalja határozatba: 

 
a) a 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet 2. § c) pontja szerinti feltétel teljesítését 
vállalja, 
b) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző 
évre vonatkozóan december 31-ei fordulónappal 7.870 ezer forint nettó összegű, 
saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 
számolt el, 
c) pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg 
a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. 

 
 Felelős: Kaszanyi József polgármester 
 Határidő: 2014. június 03. 
                                                              
5./ Napirendi pont tárgyalása: Rendezési terv módosítása    



 
 Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: Előző képviselőtestületi ülésen tárgyalta a testület a napirendet, azóta 
megérkezett a válasz és a Főépítész 3% beépíthetőséget javasol a rendezési 
tervben. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg. 
 

Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
11/2014.(VI.04.)sz. rendelete 

Mende helyi Építési Szabályzatáról szóló 
11/2002.(X.8.) Önkormányzati rendelete 
Önkormányzati rendelet módosításáról 

   
6./ Napirendi pont tárgyalása: Mende Község Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetésének módosítása 
  
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: Már szó volt arról képviselőtestületi ülésen, hogy a pénzügyi 
rendszerben bekövetkezett változás miatt most már minden hónapban szükséges az 
előirányzat módosítása, így ez a képviselőtestület üléseinek napirendjén lesz minden 
ülésen.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg. 
 

Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
12/2014.(VI.04.)számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014 év 

költségvetéséről szóló 2/2014.(II.19.)önkormányzati rendelet II.módosításáról 
                
 
7./ Napirendi pont tárgyalása: Fakivágási kérelem megtárgyalása 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: A Locsodi utcában lévő nyárfák kivágásával kapcsolatban érkezett 
kérelem. Összel elkezdhető a fák kivágása, kosaras daru szükséges ehhez és 
110.000.-Ft-ba kerül a munka elvégzése.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 52/2014.(VI.03.) számú Önk. Határozat 
      Nyárfák kivágása 
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete lakossági kérelemre 
a Pusztaszentistvánon található nyárfákat vegetációs időszakon kívül (ősszel) 



kivágja. 
 
8./ Napirendi pont tárgyalása: VISUAL MÉDIA tábla kihelyezési ügye 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: A hirdetőtáblákat működtető cég kérelmet nyújtott be a 
Képviselőtestület elé, mivel a 438.000.-Ft összeget fizetett évente eddig, de sajnos a 
táblákat nem tudja kiadni hirdetésre és kérik, hogy csökkentsük a díjat évi 100.000.-
Ft-ra.  
 
Paskó Zoltán: Beszélni kell arról is, hogy az egyik táblát , ami a temetőnél van, 
helyezze át máshova, mert nem a temetőhöz való.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 53/2014.(VI.03.) számú Önk. Határozat 
      VISUAL MÉDIA tábla kihelyezési ügye 
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a VISUAL MÉDIA 
kérelmét a következő képviselőtestületi ülésre elnapolja. 

 
9./ Napirendi pont tárgyalása: Általános iskola erdélyi partner iskola 
fogadásával  kapcsolatos támogatási kérelme 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: A mendei iskola testvér települési iskolája érkezik Erdélyből idén a 
községbe. Támogatásként 50.000.-Ft összeget kérnek a vendégek fogadásával 
kapcsolatban.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 54/2014.(VI.03.) számú Önk. Határozat 
      Általános iskola erdélyi partner iskola fogadásával  
      kapcsolatos támogatási kérelme 
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az általános iskola 
alapítványát 50.000.-Ft-al támogatja az erdélyi testvértelepülés fogadására. 

 
10./ Napirendi pont tárgyalása: OTP hitel meghosszabbításának megtárgyalása 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: A bölcsődével kapcsolatos támogatást megelőlegező hitel 7.970.687.-
Ft., ez az összeg június 30.-án lejár. Mivel a 7. lehívásnál hiánypótlást kellet beadni 
és ezt még nem bírálták el, így 1 hónappal meg kell hosszabbítani az OTP hitelt.  
 



Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 55/2014.(VI.03.) számú Önk. Határozat 
     OTP hitel meghosszabbítása 
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1-2-14-8400-0086-0-01 
számon nyilvántartott rövidlejáratú kölcsönszerződés egy hónappal 2014. július 
31.-ig történő meghosszabbítását kezdeményezi az OTP Bank Nyrt-nél, mivel a 
kölcsön visszatörlesztésére szolgáló pályázati támogatás az eredeti lejárati 
határidőig előreláthatólag nem kerül az önkormányzat részére átutalásra. 

 
11./ Napirendi pont tárgyalása: Nyári sporttábor megbeszélése 
 
Előadó: Gér Viktor képviselő 
 
Gér Viktor: Nyári sporttábor szervezésével kapcsolatban kérnénk segítséget az 
önkormányzattól. Nyári időszakban hétfőtől péntekig tartana a tábor, a gyermekek 
reggel fél 8-ra érkeznének és 17 óra 30-ig lehet értük menni. Az önkormányzattól 
nem pénzbeli támogatást kérünk, hanem a Fejes Ferenc téri iskola épületét és a 
tornacsarnokot arra az esetre ha az időjárás nem engedi a szabadban történő 
sportolást.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 56/2014.(VI.03.) számú Önk. Határozat 
      Nyári Sporttábor 
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a nyári sporttáborra  
térítésmentesen biztosítja a pusztaszentistváni volt iskola (Fejes Ferenc tér 2.) 
épületét. 

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


