
           
                                           J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  2014. június 26.-án 
18 órakor megtartott  üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. 
 
Jelen vannak:       
  Kaszanyi József  polgármester      
  Gecser István  képviselő 
  Gér Viktor  képviselő 
  Guth Jánosné  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 2 napirend felvételét javasolja. 
 

� VISUAL MÉDIA tábla kihelyezés ügye 
� Vízelvezető árok létesítése iránti kérelem 

 
Kaszanyi József polgármester a meghívóban kiadott 4. napirendi pontot 2. 
napirendként javasolja tárgyalni. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal. 
ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el. 
 
                                                   NAPIRENDEK: 
 
      Tárgy:                                                                                               Előadó: 
 
1.) Mende Község Önkormányzatának 2014.évi                              Mona Gyula 
költségvetésének módosítása                                                                jegyző 
 
2.) Döntés a szennyvíz csatornahálózat üzemeltetőjéről                 Kaszanyi József 
                                                                                                            polgármester 
 
3.) Hulladékszállítás tárgyában kiírandó közbeszerzés                    Mona Gyula 
megtárgyalása                                                                                        jegyző 
 
4.) Közbeszerzési terv módosítása                                                  Kaszanyi József 
                                                                                                            polgármester 
 



5.) A bölcsőde gondozási díjának meghatározása                            Mona Gyula 
                          jegyző 
 
6.) Egyéni kérelem elbírálása                                                              Mona Gyula 
            jegyző 
 
7.) VISUAL MÉDIA tábla kihelyezés ügye                                      Kaszanyi József 
       polgármester 
 
8.) Vízelvezető árok létesítése iránti kérelem                                  Kaszanyi József 
       polgármester 
        
1./ Napirendi pont tárgyalása:  Mende Község Önkormányzatának 2014.évi                               
költségvetésének módosítása                                                                 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: Mint már szó volt róla előző üléseken, a költségvetés módosítását 
minden hónapban el kell fogadni a változások miatt. Írásban előzetesen minden 
képviselő részére megküldésre került a rendelet, mellékletekkel együtt. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg. 
 

 Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2014.(VI.27.) számú önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 
2014 év költségvetéséről szóló 2/2014 (II.19.) önkormányzati rendelet III. 

módosításáról 
      
2./ Napirendi pont tárgyalása: Döntés a szennyvíz csatornahálózat 
üzemeltetőjéről 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: 20 településnek kell döntést hoznia a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt-hez való csatlakozásról. Kérem, hogy hozzunk erről határozatot. A 
községben már 2013 június 1. óta a Tiszamenti Regionális vízművek zrt. látja el az 
ivóvíz hálózat üzemeltetését. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

57/2014. (VI.26.) számú Önk. Határozat 
 Döntés a szennyvíz csatornahálózat üzemeltetőjéről 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tápiómenti 
Területfejlesztési Tanácsa által elfogadott 20 település – köztük Mende -  Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt.-hez csatlakozását, a  település szennyvízcsatorna hálózata 
tekintetében, valamint nagykátai, szentlőrinckátai, sülysápi, tápiószelei, 



tápiószentmártoni szennyvíztisztító telepek valamint az ivóvízhálózat tekintetében 
elfogadja. 
Az ivóvíz hálózat üzemeltetését 2013.június 1-től már a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. látja el. 
 
Határidő: 2014.június 30. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 
                                                                
3./ Napirendi pont tárgyalása: Hulladékszállítás tárgyában kiírandó 
közbeszerzés megtárgyalása 
 
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: Az elmúlt ülésen érvénytelenné nyilvánítottuk a hulladékszállítás 
tárgyában kiírt közbeszerzést, 3 hónapra meghosszabbították a hulladék szállítást. 
Újra ki kell írnunk,de most csak március 31-ig. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 58/2014. (VI.26.) számú Önk. Határozat 
 Közbeszerzési terv módosítása 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 11/2014.(II.17.) számú 
közbeszerzési terv elfogadásáról szóló határozatát az alábbiak szerint módosítja. 
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Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 



 
59/2014. (VI.26.) számú Önk. Határozat 

         Hulladékszállítás tárgyában kiírandó közbeszerzés  
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete meghívásos 
közbeszerzési eljárást ír ki hulladék szállítással kapcsolatban  
2014. október 1-től, 2015. március 31-ig. 
A Képviselőtestület felkéri Kaszanyi József polgármestert az iratok előkészítésére. 
 
4./ Napirendi pont tárgyalása: Közbeszerzési terv módosítása   
 
A napirend a 3. napirendi pontban megtárgyalásra került. 

 
5./ Napirendi pont tárgyalása:  A bölcsőde gondozási díjának meghatározása 
 
 Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: A bölcsőde használatbavételi engedélyére várunk jelenleg, 
szeptemberben szeretnénk megnyitni a bölcsődét. Meg kellene állapítani a 
gondozási díj összegét, hogy a szülőknek is el tudjuk mondani mennyibe kerül majd 
gyermekük bölcsődei ellátása. 10.000 fő alatti település Mende, ezért nem kötelező a 
bölcsődei ellátás a községben, nem kapunk állami normatívát.  
Sülysápon már működik bölcsőde, ott 300.-Ft –ot kell fizetnie a szülőnek egy napra, 
plusz erre jön az étkezés díja, összesen körülbelül 750-800.-Ft a fizetendő naponta. 
Fel veszem a kapcsolatot a sülysápi jegyzővel, ugyanis nekik van saját 
főzőkonyhájuk, megkérdezem mennyiért szállítanának Mendére ételt a bölcsődébe.  
Gondozónőket is fel kell venni, nyilatkoztatni kell őket, hogy a bölcsődében 
szeretnének dolgozni.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

60/2014. (VI.26.) számú Önk. Határozat 
          A bölcsőde gondozási díjának meghatározása 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete előzetes kalkuláció 
szerint a bölcsőde gondozási díját 300:-Ft/fő/napban állapítja meg.  
Az erről szóló rendeletet a térítési díj rendelettel együtt alkotja meg. 
 
6./ Napirendi pont tárgyalása: Egyéni kérelem elbírálása 
  
Előadó: Mona Gyula jegyző 
 
Mona Gyula: Egy mendei lakos nyújtott be kérelmet a Képviselőtestület elé, a 
tulajdonában álló mendei ingatlant ajánlja fel megvásárlásra az önkormányzatnak.  
 
Kaszanyi József: Az önkormányzatnak nincs anyagi lehetősége ingatlan vásárlására, 
így javaslom,hogy hozzunk határozatot arról, nem kívánjuk megvásárolni az 
ingatlant. 
 



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

61/2014. (VI.26.) számú Önk. Határozat 
Egyéni kérelem elbírálása 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

           Árvainé Majer Gyöngyi kérelmét elutasítja. 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a  

           felajánlott Mende,Ország u. 15. szám alatti ingatlant nem kívánja 
           megvásárolni. 
 
7./ Napirendi pont tárgyalása: VISUAL MÉDIA tábla kihelyezés ügye 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Már előző ülésen is tárgyalta a Képviselőtestület a napirendet. 
36.000.-Ft összeg havonta amit a Visual Média fizet az önkormányzatnak a 
kihelyezett  hirdető táblákért. A táblákat a cég nem tudja kiadni, nincs  bevétele. 
Szeretnék, ha az önkormányzat felé fizetendő összeget a felére csökkentenénk. 
Jelenleg a cégnek tartozása is van az önkormányzat felé. 
 
Gecser István: Javaslom, hogy mindenek előtt a tartozását rendezze a cég és utána  
csökkentsük a táblák bérleti díját. 
 
Gér Viktor: Arról is beszéltünk már, hogy a temetőnél lévő táblát távolítsa el, tegye át 
más helyre. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

62/2014. (VI.26.) számú Önk. Határozat 
VISUAL MÉDIA tábla kihelyezés ügye 

 
 Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a  
 Visual Média bérleti díj fizetését 216.000.-Ft/év összegre csökkenti abban az 
esetben , ha a Visual Média az önkormányzat részére fizetendő hátralékát 
rendezte, valamint a temető előtt lévő táblát más területre áthelyezi. 

 
8./ Napirendi pont tárgyalása: Vízelvezető árok létesítése iránti kérelem 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Mendei lakos nyújtott be kérelmet a Képviselőtestület elé. 
Kérelmében vízelvezető árok kialakításával kapcsolatban kéri az árok 
nyomvonalának meghatározását és gépi kialakításban kér segítséget. Sok helyen 
probléma ez a községben.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 



 
63/2014. (VI.26.) számú Önk. Határozat 
Vízelvezető árok létesítése iránti kérelem 

 
     Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
     Nagy Jánosné, Csokonai u. 2. szám alatti lakos  kérelmét a Mende, 
      Deák Ferenc u. 9. számú ingatlannal kapcsolatban elutasítja. 
     Az önkormányzat rendelete szerint az árok kitakarítása az ingatlan tulajdonos  
     feladata,az árok nyomvonala jelenleg is adott, újabb kijelölés nem szükséges.  

 
 

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


