
           
                                           J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  2014. augusztus 7.-
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 
  Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó  képviselő 
             
Meghívottak:              Mona Gyula  jegyző 

             
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 az alábbi napirendi pontok felvételét javasolja. 
 

� Döntés a Mende községben ravatalozó felújítása és bővítéséhez kapcsolódó 
hitelfelvételről 

� MÁV állomások takarításáról szóló szerződés meghosszabbítása 
� Szuhányi Tibor mendei lakos kérelmének megtárgyalása 
� Jámbor Ervin mendei lakos kérelmének megtárgyalása 

 
Kaszanyi József polgármester a meghívóban kiadott 2. napirendi pont 3. napirendi 
pontként történő megtárgyalását javasolja 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal. 
ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el. 
 
                                                   NAPIRENDEK: 
 
      Tárgy:                                                                                               Előadó: 
 
1.) Helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak                         Mona Gyula    
megválasztása                                                                                        jegyző 
 
2.) Döntés a Mende községben ravatalozó felújítása és                    Mona Gyula 
bővítéséhez kapcsolódó hitelfelvételről                                                  jegyző 
 
3.) Helyi vízkár elhárítási tervre érkezett árajánlat elbírálása             Mona Gyula 
                                                                                                                jegyző 



 
4.) MÁV állomások takarításáról szóló szerződés                              Mona Gyula 
meghosszabbítása                                                                                jegyző 
 
5.) Szuhányi Tibor mendei lakos kérelmének megtárgyalása       Kaszanyi József 
                                                                                                         polgármester 
 
6.) Jámbor Ervin mendei lakos kérelmének megtárgyalása          Kaszanyi József 
     polgármester 
 
1./ Napirendi pont tárgyalása:  Helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak  
megválasztása      
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula:  Október 12.-én kerül sor  az önkormányzati választásokra. Szükséges 
megválasztani a Képviselőtestületnek a Helyi Választási Bizottság tagjait, póttagjait.                  
     
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

70/2014. (VIII.07.) számú Önk. Határozat 
           Helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak  
   megválasztása      

 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Helyi Választási Bizottság 
tagjainak, póttagjainak az alábbi személyeket választja meg. 
 
Tagok: 
                  Rojtos Mihályné, Mende Fő u. 16. 
                  Kupeczné Vass Dorottya, Mende Akácfa u. 2. 
                  Inglis Jánosné, Mende Fő u. 39. 
 
Póttagok:  
                  Dobrovinszki Lászlóné, Mende Jókai u. 39. 
                  Fabók Melinda, Mende Bem J. tér 7. 
                  Inglis Mária, Mende Vasút u. 13. 
               
2./ Napirendi pont tárgyalása:  Döntés a Mende községben ravatalozó felújítása 
és  bővítéséhez kapcsolódó hitelfelvételről     
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula:  A ravatalozó felújítása és bővítéséhez kapcsolódó hitelfelvételről már a 
67/2014.(VII.16.)számú határozatában döntött a Képviselőtestület, ennek a 
határozatnak a módosítása szükséges.  Egyúttal szükséges meghosszabbítani a 
ravatalozó Leader pályázatához kapcsolódó rulírozó hitelt is.    
 
              



Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

71/2014. (VIII.07.) számú Önk. Határozat 
Döntés a Mende községben ravatalozó felújítása és   
bővítéséhez kapcsolódó hitelfelvételről                                                   

 
Mende Önkormányzatának Képviselő-testülete 19.810.905,- Ft összegű  hitel OTP 
Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött, minősített többséggel (MFB Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Program keretében). 
 
A hitel célja: Mende községben ravatalozó felújítása és bővítéséhez 
 
A hitel futamidejét 2014. augusztus 15-től   2025.július 05 -ig határozza meg. 
 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a 
helyi adóbevételekre, átengedett adóbevételekre – figyelembe véve a mindenkor 
hatályos Államháztartási Törvény és az annak végrehajtásáról szóló 
kormányrendeleteket, jogszabályokat. 
 
3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában 
lévő, a MENDE 836 és a MENDE 1466/59 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
forgalomképes ingatlanán/ingatlanain a hitel és járulékai erejéig, beleértve a 
késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára 
első helyi jelzálogjogot alapítsanak.  
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette 
korlátlanul rendelkezik. 
 
4. 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. 
 
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-
nél, illetve más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – 
fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési 
szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.  
 
6. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben 
megállapodjon, a hitelszerződést és a kapcsolódó jelzálogszerződést aláírja az 
Önkormányzat képviseletében. 
 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

72/2014. (VIII.07.) számú Önk. Határozat 
Döntés a Mende községben ravatalozó felújítása és   



bővítéséhez kapcsolódó hitelfelvételről(rulírozó hitel)    
 

Mende Község Önkormányzata  7.663.756,- Ft összegű rulírozó, támogatás 
megelőlegező 1-2-13-8400-0180-0-01 számú hitel meghosszabbítását kezdeményezi 
2015. január 31-ig, a hitelből fennmaradó 4.152.312,-Ft összeg erejéig mivel a 
beruházás második ütemének (Ravatalozó felújítás) befejezése és pénzügyi 
elszámolása a fenti időpontig valósul meg. A hitel célja az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) III. tengely falumegújítás és – fejlesztés jogcím 2007-
2013-as  támogatási rendszeréhez benyújtott „ Mendei Temető Felújítása” című  ( 
Mende, Ország utca    851/1 hrsz-) elnevezésű projekthez kapcsolódó támogatás 
megelőlegezése. 
 
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. 
 
3./ Napirendi pont tárgyalása:  Helyi vízkár elhárítási tervre érkezett árajánlat 
elbírálása 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula:   Budai Zoltán Környezetvédelmi és Vízügyi Mérnök árajánlatot tett 
295.000.-Ft értékben Mende község helyi vízkár-elhárítási tervének összeállítására. 
Kérem a Képviselőtestületet fogadja el határozatban az árajánlatot.                 
    
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

73/2014. (VIII.07.) számú Önk. Határozat 
Helyi vízkár elhárítási tervre érkezett árajánlat elbírálása 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a  

 község helyi vízkár-elhárítási tervére érkezett árajánlatot,melyet 



 Budai Zoltán ( Budapest, 1083 Práter u. 59. 3/45.) nyújtott be  
 295.000.-Ft összegben, elfogadja. 
 
4./ Napirendi pont tárgyalása:  MÁV állomások takarításáról szóló szerződés                              
meghosszabbítása                                                                                 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: Jelenleg is van már szerződés a MÁV állomások takarításáról, ennek a 
szerződésnek a meghosszabbításáról szükséges döntenie a Képviselőtestületnek.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

74/2014. (VIII.07.) számú Önk. Határozat 
MÁV állomások takarításáról szóló szerződés                               
meghosszabbítása 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a  
MÁV állomások takarításáról szóló szerződésének meghosszabbítását 
a mellékelt szerződés szerint elfogadja.  
                        

5./ Napirendi pont tárgyalása:  Szuhányi Tibor mendei lakos kérelmének 
megtárgyalása 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Szuhányi Tibor mendei lakos, aki az óvoda szomszédságában 
lakik, kérelemmel fordult az önkormányzat felé, az óvoda és az ő ingatlana közötti 
kerítés építésével kapcsolatban . 
                
Kaszanyi József polgármester ismerteti a napirendhez kapcsolódó kérelmet. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 75/2014.(VIII.07.)számú Önk. Határozat     

Szuhányi Tibor mendei lakos kérelmének megtárgyalása 
 

 Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete meghatalmazza  
 a polgármestert, hogy a kérelemmel kapcsolatban Szuhányi Tibor mendei  
 lakossal az egyeztetéseket folytassa le és kössön vele megállapodást. 
 
6./ Napirendi pont tárgyalása:  Jámbor Ervin mendei lakos kérelmének 
megtárgyalása 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József:  Jámbor Ervin mendei lakos kérelmet nyújtott be a Képviselőtestület 
elé, kerítés építésével kapcsolatban. 



 
Kaszanyi József ismerteti a Képviselőtestülettel a napirendhez kapcsolódó kérelmet.                 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 76/2014.(VIII.07.)számú Önk. Határozat     

Jámbor Ervin mendei lakos kérelmének megtárgyalása 
 

           Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
           Jámbor Ervin Tabánhegyi u. 4. szám alatti lakos kérelmét  
           elutasítja. A Képviselőtestületnek  anyagi fedezete arra nincs,  
           hogy magántulajdonban lévő kerítések felújítását finanszírozza. 
  
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kaszanyi József polgármester a képviselőtestületi ülést 19 órakor   berekesztette. 
 
                                                       -kmf-    
 
 
   Kaszanyi József                 Mona Gyula 
     polgármester                    jegyző 
 


