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                                                  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 15.-én 
18 órakor megtartott üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. 
 
 
Jelen vannak:            
  Kaszanyi József  polgármester 
  Paskó Zoltán  alpolgármester 
  Gér Viktor        képviselő 
  Lilik Pál  képviselő  
 
Meghívottak:              
  Fáskerti Tiborné  jegyző 
  
   
Kaszanyi József polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel a 7  főből 4 jelen van, a megjelenési 
arány 57,14 %-os. 
 
 
Kaszanyi József polgármester előterjeszti a képviselőtestületi ülés napirendjét. 
 
Kaszanyi József polgármester 4 napirendi pont felvételét javasolja: 
 
 
7.) napirendi pontként : a MENDEVÍZ KFT. megbízott  ügyvezetőjének 
kiválasztása, ügyvezető igazgatói álláshelyre pályázat kiírása 
8.) Felszabadulás tér 2. szám alatti önkormányzati bérlakásra bérlő kijelölése 
9.) Tápió-Közalapítvány további működtetéséhez hozzájárulás megállapítása 
10.) Közüzemi vízdíj rendelet módosítása 

 
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal. 
ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el. 
 
 
                                                   NAPIRENDEK: 
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  Tárgy:                                                                                                 Előadó: 
 
 
1.) 2012. évi önkormányzati költségvetési                                     Kaszanyi József 
rendelet-tervezet megtárgyalása                                                      polgármester  
             
2.) Önkormányzati számlavezetés  megváltoztatása                    Kaszanyi József 
     Polgármester 
 
3.) Mende, Fő u. 14. sz. ( Községháza) földszintjén                      Kaszanyi József 
kozmetikus üzlethelyiség bérleti szerződés módosítása                   polgármester 
 
4.) Kriskó János Mende, Zrínyi u. 48. sz. alatti lakos bérleti          Kaszanyi József 
szerződés módosítása                                                                       polgármester 
(mendei 961/1 hrsz.) 
 
5.) A települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi                         Kaszanyi József 
közszolgáltatásról szóló 16/2011.(XII.31.) számú önk.      polgármester 
rendelet hatályon kívül helyezése 
 
6.) Mendei Ev. Egyház  támogatási kérelme rendezvény                Kaszanyi József 
megtartásának költségeinek hozzájárulására       polgármester 
 
7.) A MENDEVÍZ KFT. megbízott  ügyvezetőjének                          Kaszanyi József 
kiválasztása, ügyvezető igazgatói álláshelyre pályázat kiírása         polgármester 
 
8.) Felszabadulás tér 2. szám alatti önkormányzati                          Kaszanyi József 
bérlakásra bérlő kijelölése          polgármester 
 
9.) Tápió-Közalapítvány további működtetéséhez                             Fáskerti Tiborné 
hozzájárulás megállapítása          jegyző 
 
10.) Közüzemi vízdíj megállapításáról szóló rendelet        Kaszanyi József 
módosítása         polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont tárgyalása:. 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelet-
tervezet megtárgyalása 
 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Az I. fordulóban tárgyalt költségvetéshez szeretném a 
véleményemet elmondani. Meg volt a bevételi és a kiadási oldal. Ott képződött egy 
nagyobb összeg, amit megpróbáltunk elosztani, hogy a csatornahálózathoz 18 millió 
forintot, a tartalékra 7 millió forintot, a községgazdálkodásra 5 millió forintot, a 
művelődési házra 23 millió forintot, a ravatalozóra 15 millió forintot, az óvoda önerőre 
10 millió forintot, járdára 1 milliót, ÁFA kettő millió, gázdíj emelkedésére kettőmillió 
forintot terveztünk. Ez egy nagyon biztonságos, nagyon jó beosztás lehetett volna, 
amikor kiderült, hogy a 72 millió forint nem is a miénk.  Álmaink szertefoszlottak, 
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ezért beterveztük a két telek eladásából 7 millió forintot, hogy ne legyünk mínuszban 
és így 30 millió forinttal gazdálkodhatunk. Számolnunk kell azzal, hogy a csatorna 
hozzájárulást nem fogják fizetni, számolnunk kell azzal, hogy a gáz ára emelkedni 
fog, számolnunk kell azzal, hogy a pályázathoz önerőket kell biztosítanunk. De még 
sem számolhatunk, mert akkor mínuszos lenne a költségvetésünk. Összesen 30 
millió forint tartalékunk van. Tavalyit megnéztem kb. 26 millió forintot költöttünk el 
fejlesztésre, amelyben benne van a községháza önereje, de itt pályázati pénzről is 
szó van. Azt is szeretném ismertetni, hogy a hivatal dolgozói önszántukból nem kérik 
az 1.100.000.- Ft bérkiegészítést. A csatorna építéséhez a hozzájárulások befizetése 
nem a mi kezünkben van, hanem a lakosság kezében, tőlük is függ hogyan tudják 
fizetni a hozzájárulásokat. Amit nagyon szeretnénk megvalósítani a művelődési ház 
felújítása és a ravatalozó építése. A temetőbe a nagykaput kovácsoltvasból 
szeretnénk megvalósítani, az anyagot már megvásárolták 900.000.- Ft-ból. 

Kaszanyi József: Kiemelt feladatokra fogjuk költeni a fejlesztési pénzeket a kultúrház 
felújítására és a ravatalozó építésére. A művelődési ház felújítása nem maradhat el, 
mert akkor miért vittük el a konyhát, miért visszük  el a könyvtárat. Sajnos az I. 
fordulóhoz képest sokkal kevesebb a pénz. Tudom, hogy számszaki hiba történt, 
mert az Úri normatíva nem Úrinál volt elszámolva, hanem Mendénél lett feladatokra 
osztva, de én ez miatt félretájékoztattam a lakosságot. 

Fáskerti Tiborné:  Azért van a költségvetésnek két fordulója, hogy az első után még 
történhetnek változások. Nem volt elfogadott költségvetésünk. 

Kaszanyi József: Ugyan már, azért azt senki nem gondolta, hogy ekkora különbség 
lesz a két forduló között, és ilyen kevés jut majd fejlesztésre. A ravatalozót 
össztársadalmi munkával szeretnénk megépíteni, természetesen jelentős olyan 
költségek vannak, amit nem tudunk megcsinálni, mint pld. a tetőszerkezet. A 
kultúrház tetőterében játszóház kialakítását tervezzük, ezért elhívtuk helyszíni 
ellenőrzésre a tűzoltóságot. Olyan anyagokat kell beépítenünk,  amely nagyon 
költséges, tűzgátló kartonnal kell kialakítanunk a helyiséget, mert korlátozottan 
cselekvőképes gyermekek tartózkodnak ott.  Nagyon fontosnak tartom a játszóház 
megépítését, mert a szülők a többi tervezett funkció (konditerem) kihasználása 
mellett a gyermekek szabadidejét hasznosan töltenék el.  

Fáskerti Tiborné : A tetőtérben miután mozgásukban és cselekvőképességükben 
korlátozott személyek elhelyezésével kell számolnunk, ezért nagyon fontos a 
biztonság. Megkértük a tűzoltóság szakemberét, mondja el milyen feltételek mellett 
lehet kialakítani a tetőtérben a játszóházat. Helyszíni szemle során megállapította, 
hogy miután az épület homlokzat szélessége meghaladja a 30 métert, ezért egy 
tűzszakaszt alkot. A tervezett kialakítás tűzvédelmi szempontból kiemelt feladatot 
jelent, ezért tűzvédelmi szakértőt vagy tűzvédelmi tervezőt kell alkalmaznunk a 
tervezéshez. A tetőtéri részben a kétirányú kiűrítés lehetőségét biztosítani 
szükséges.  Az egyik kiűrítési irány lépcsőházon keresztül történjen, a másik az 
épület másik oldalán acéllépcső építésével is biztosítható.   A tetőtéri részben két 
védett teret kell kialakítani, amelyek között az átjárás lehetőséget biztosítani 
szükséges. A tetőtéri épületszerkezeteknek ki kell elégíteni a II. tűzállósági fokozatba 
tartozó tűzvédelmi osztály és tűzállósági határértékek követelményeket. Az épület 
területén beépített tűzjelző berendezést, biztonsági világítást és menekülési útirányt 
jelző rendszert is ki  kell építeni.  A tűzoltóság előírásait szigorúan be kell tartani a 
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játszóház kiépítése során. A tűzálló anyagok anyagilag elég jelentős összeget 
tesznek ki. A lépcsőház kialakításához a födémszerkezetet meg kell bontani, 
teherhordó szerkezetet érintünk, ezért ez is építési engedély köteles munkavégzés. 
Ha bővítjük az épületet pld. konyhával szintén építési engedélyköteles tevékenység. 
A kivitelezővel végignéztük az épületet, elsősorban költségvetést kértünk, hogy a 
felújítás milyen összegből valósítható meg. Az előkészítés nagyon fontos részét 
képezi az elképzelés megvalósításának, műszaki tervdokumentációt és a 
költségvetést kell készíttetnünk, tudjuk mi mennyibe kerül. Nem lenne jó abba a 
helyzetbe kerülni, hogy építkezünk és felénél elfogy a pénzünk. Középület 
felújításáról van szó, a szakhatóságok előírásait be kell tartanunk.  

Visszatérve a tényleges költségvetésre. Javasolom a kiadott rendelet-tervezet 
alapján a pénzügyi bizottság javaslatának figyelembevételével a 2012. évi 
önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási halmozódásmentes főösszegét : 
480.147 E. Ft-ban megállapítani, továbbá javasolom a megtárgyalt költségvetési 
rendelet-tervezetet a könyvvizsgáló auditálásának figyelembevételével elfogadásra.  

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg. 
 
 

 Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2012.( II.24.) számú önkormányzati rendelete 

Mende Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről 
 

 
2./ Napirendi pont tárgyalása:  Önkormányzati számlavezetés  megváltoztatása 
 
Előadó:. Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Az OTP Banknál vezette önkormányzatunk a számláit és határozat 
szükséges ennek megváltoztatásához, mivel szándékunkban áll a Pátria 
takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetni a továbbiakban , pontosan június 1.-étől. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 
 10/2012.(II.15.)számú Önk.Határozat 
 Önkormányzati számlavezetés  megváltoztatása 

 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kifejezi azon 
szándékát, hogy 2012. június 1-vel a PÁTRIA Takarékszövetkezet (2230. 
Gyömrő, Szent István u. 28.) pénzintézetnél kívánja folyószámláját (annak 
alszámláit) vezetni, abban az esetben, ha a PÁTRIA Takarékszövetkezet 
fenntartja azon időpontig 2012. január 17-én nyújtott számlavezetési és 
hitelezési ajánlatát.  
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Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy 2012. június 1-től igénybe kívánja venni az éven belüli 
lejáratú folyószámla hitelt, amelynek éves keretösszege: 30.000 E. Ft. A 
folyószámla hitel folyamatos rendelkezésre állására – a folyószámla hitel 
intézetek változtatásának ideje alatt is – nagy  szüksége van az 
önkormányzatnak a biztonságos, kiegyensúlyozott gazdálkodás miatt.  

 
Határidő: értesítésre 15 nap. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
 
3./ Napirendi pont tárgyalása:  Mende, Fő u. 14. sz. ( Községháza) földszintjén 
kozmetikus üzlethelyiség bérleti szerződés módosítása 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Tavalyi évben hoztunk határozatot a kozmetikus helyiség 
bérlésével kapcsolatban és annyi módosítás szükséges most, hogy Juhász Anett 
bérlő helyett Juhász Sándor egyéni vállalkozó nevén lenne a továbbiakban a bérleti 
szerződés. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
   
        11/2012.(II.15.)számú Önk.Határozat 
 Mende, Fő u. 14. sz. ( Községháza) földszintjén kozmetikus  
        üzlethelyiség bérleti szerződés módosítása  

 
       Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározza, 

 hogy  Juhász Anett Mende, Hámán K. u. 18. sz. alatti lakos kérelmének helyt ad        
és a 71/2011. (V.26.) Önk. határozatát  az alábbiak szerint módosítja:  

 a Mende, Fő u. 14. sz. alatti kozmetikus üzlethelyiséget 2012. február 15-től 
Juhász Sándor egyéni vállalkozó ( székhely: 2235 Mende, Hámán K. u. 18.) 
bérelje.   
 
A határozat további pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. 

 
Határidő: szerződéskötésre: 2012. február 20.  
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
 
4./ Napirendi pont tárgyalása:  Kriskó János Mende, Zrínyi u. 48. sz. alatti lakos 
bérleti szerződés módosítása 
(mendei 961/1 hrsz.) 
 
Előadó:.Kaszanyi József polgármester 
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Kaszanyi József: A Zrínyi utcai gát karbantartásáról van szó, tárgyaltuk Pénzügyi 
bizottsági ülésen a napirendet a pénzügyi bizottság javaslata az volt, hogy a bérleti 
szerződést Kriskó János mendei lakossal, nem módosítsuk. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal   az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 
 12/2012.(II.15.)számú Önk.Határozat 
          Kriskó János Mende, Zrínyi u. 48. sz. alatti lakos bérleti  
          szerződés módosítása 
          (mendei 961/1 hrsz.) 

 
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete Mag József Mende, Zrinyi u.       
36. sz. alatti lakos kérelmének nem ad helyet, így az önkormányzat 
tulajdonában álló mendei 961/1 hrsz-ú  2 ha 3869 m2 területre    vonatkozó 
bérleti szerződést  jelenlegi  bérlő Kriskó János 2235 Mende, Zrínyi u. 48. sz. 
alatti  lakossal nem módosítja.  

 
Határidő: értesítésre 15 nap 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
 
5./ Napirendi pont tárgyalása:  A települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 16/2011.(XII.31.) számú önk. rendelet hatályon kívül 
helyezése 
           
Előadó:  Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Napirendünk témája a települési szilárd hulladékra vonatkozó 2011 
évi rendelet hatályon kívül helyezése jogszabályváltozás miatt  kérem, hogy 
szavazzunk erről. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet helyezte hatályon kívül. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Mende Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2012. (II.24.) számú önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékra vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról szóló16/2011.(XII.31.) 

  rendeletének hatályon kívül helyezéséről 
 
  
6./ Napirendi pont tárgyalása:. Mendei Ev. Egyház  támogatási kérelme 
rendezvény megtartásának költségeinek hozzájárulására 
 
Előadó:.Kaszanyi József polgármester 
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Kaszanyi József: A mendei evangélikus lelkész azzal a kéréssel fordult 
önkormányzatunk felé, hogy a Mendén megrendezésre kerülő nemzetközi találkozó 
alkalmára támogatást kérjen, sok vendégre számítanak a rendezvény napján és azt 
gondolom támogassuk az egyházat azzal, hogy a vendégek fogadására szervezett 
vacsora költségeit álljuk, valamint a művelődési házban a nagytermet biztosítsuk a 
megjelentek részére. A pünkösdi hagyományőrzés  nemzeti kulturális jegyzékre való 
felkerülése az evangélikusok érdeme ugyan, de ennek az országos hírnévre szert 
tett  hagyománynak a népszerűsítését az egész községnek támogatni kell. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 
 13/2012.(II.15.)számú Önk.Határozat 

Mendei Ev. Egyház  támogatási kérelme rendezvény  
megtartásának    költségeinek hozzájárulására 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mendei Evangélikus 
Egyház kérelmére a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által 2012. május 26-ra 
Mende községbe szervezett nemzetközi találkozójára – vendégek fogadására 
–  a  vacsora teljes  költségeit állja, a 2012. évi általános tartalékkeret terhére.  
A vacsora helyszínéül szolgáló Művelődési ház nagytermét a rendezvényre 
térítésmentesen biztosítja.   

 
Határidő. Értesítésre : 15 nap. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
 
7./ Napirendi pont tárgyalása:. A MENDEVÍZ KFT. megbízott  ügyvezetőjének 
kiválasztása, ügyvezető igazgatói álláshelyre pályázat kiírása 
 
Előadó:.Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A Mendevíz Kft ügyvezető igazgatója lemondott megbízatásáról 
személyes okok miatt, így jelenleg a Kft ügyvezető nélkül működik. Pályázatot kell 
kiírnunk ebben az ügyben és addig is amíg ez lebonyolódik, kell valaki aki vezeti a 
vízművet. Kérem, hogy keressünk erre alkalmas, megfelelő személyt és a pályázatot 
írjuk ki, hogy minél hamarabb rendeződjön ez az állapot. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 14/2012.(II.15.)számú Önk.Határozat 

A MENDEVÍZ KFT. megbízott  ügyvezetőjének kiválasztása,  
ügyvezető igazgatói álláshelyre pályázat kiírása 

 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a MENDEVÍZ KFT. ügyvezetői 
álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki  az alábbi feltételekkel:  
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Feladata:  
 a település ivóvíz ellátásának biztosítása, 
 alapító okiratban meghatározott egyéb tevékenységek szervezése: 

 bontás, építési terület előkészítése,  
 út építése, 
 villanyszerelés, víz, gáz, fűtés szerelés 
 padló és falburkolás, 
 műszaki vizsgálat, elemzés, 
 zöldterület kezelés 
 szennyvízgyűjtés, kezelés, 
 nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 önkormányzat ingatlan vagyonának hasznosítása 

 Pályázati feltételek:  
 erkölcsi fedhetetlenség 
 terhelhetőség, rugalmasság, kiváló kommunikációs készség, 
 önálló munkavégzés, határozott személyiség, kreativitás, 
 szakirányú végzettség ( vízgazdálkodási ill. épületkarbantartási területen) 

 
Pályázatnak tartalmaznia kell:  
 a szakterületre  vonatkozó elképzelések ismertetését, 
 szakmai referenciák megjelölését, 

 
Pályázathoz csatolandó: 

 önéletrajz, 
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, 
 hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a 

teljes pályázati anyagban betekinthetnek. 
 
A pályázatok elbírálása során a kiíró az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.  
A pályázatok beadási határideje: 2012. március 23. (péntek) 12 óra 
A pályázatok elbírálási határideje: 2012. március 29. (csütörtök)  képviselőtestületi 
ülés. 
Az állás betölthető az eredmények elbírálást követően. Az állás betöltését a 
Képviselőtestület 6 hónap próbaidő letöltéséhez köti.  
A pályázatokat zárt borítékban  „ Pályázat a MENDEVÍZ KFT. ügyvezetői álláshelyre” 
felirattal az alábbi címre kérjük benyújtani: 
 
Mende Község Önkormányzatának Polgármestere 
2235. Mende, Fő u. 14. 
 

Határidő: meghirdetésre : Mendei Híradó márciusi száma 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
 
8./ Napirendi pont tárgyalása: Felszabadulás tér 2. szám alatti önkormányzati 
bérlakásra bérlő kijelölése 
  
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
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Kaszanyi József: A Felszabadulás 2. szám alatti bérlakást szeretné Szabó Éva 
mendei lakos bérelni. Ezt a bérlakást Babarczai Gábor bérelte önkormányzatunktól 
és ,mint tudjuk, ő ezt visszaadta. Szabó Ádám 30.000.-Ft/hó összeget fizetne a lakás 
bérléséért és a kaukció megfizetését javaslom,hogy engedélyezzük részletekben 
történő megfizetésre.  
 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 
 15/2012.(II.15.)számú Önk.Határozat  

Felszabadulás tér 2. szám alatti önkormányzati bérlakásra bérlő 
kijelölése 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy 
Szabó Ádám Mende , Kossuth L. u. 29. alatti lakos kérelmének helyt ad, 
Mende, Felszabadulás tér 2. sz. alatti önkormányzati bérlakást határozatlan 
ideig bérlő rendelkezésére bocsátja. Bérleti dij összege: 30.000.- Ft/hó 
A bérlő köteles a bérleti díj három havi összegét, -   kaucióként letétbe 
helyezni  az önkormányzat számlájára. A kaució megfizetésére (90.000.-Ft) a 
képviselőtestület három havi részletfizetési lehetőséget biztosít. 
A bérlet idejének kezdete: 2012. március 5. 
A képviselőtestület kijelenti , hogy a bérleti díj összegét 2013. december 31-ig 
nem emeli. 
A bérleti szerződés megkötésével a képviselőtestület a polgármestert bízza 
meg.  

 
Határidő: szerződés megkötésére 30 nap. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
 
9./ Napirendi pont tárgyalása: Tápió-Közalapítvány további működtetéséhez 
hozzájárulás megállapítása 
 
Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző 
 
Fáskerti Tiborné: Most érkezett a kérelem hivatalunkhoz, a közalapítvány a 
természet értékeinek őrzésével foglalkozik és a működésükhöz szükséges a 
támogatás amivel megkeresték az önkormányzatot. Lakosonként 72.-Ft összegű 
támogatást kérnének. 304.488.-Ft támogatási összeget jelent ez Mende 
tekintetében, ennyit kellene fizetnünk a közalapítvány részére. 
 
Kaszanyi József: Nagyon szeretnénk támogatni a közalapítvány munkáját, ebben 
úgy gondolom egyet értünk, de a költségvetésünk sajnos ezt nem engedi meg, 
hiszen a község fenntartása is nehéz.  
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Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 16/2012.(II.15.)számú Önk.Határozat  

Tápió-Közalapítvány további működtetéséhez  
hozzájárulás megállapítása 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete értékeli a Tápió-
Közalapítvány   Tápió-vidék természeti értékeinek megőrzése, 
megismertetése és a térség természeti értékeiben rejlő fejlesztési 
lehetőségeinek támogatása érdekében eddig végzett munkáját, de a község 
2012. évi költségvetési kondíciói nem teszik lehetővé , hogy a Közalapítvány 
további működtetését támogatni tudja.  

 
Határidő: értesítésre : 15 nap. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
10./ Napirendi pont tárgyalása: Közüzemi vízdíj megállapításáról szóló rendelet  
módosítása 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
Kaszanyi József: Mai ülésünk utolsó napirendeként a közüzemi vízdíj rendeletet kell 
megtárgyalnunk. A 3/1995(II.18.) számú rendelet módosítását kell elfogadnunk, mivel 
az új jogszabály azt mondja ki, hogy a 2012. január 1-jei emelés nem lehet több 
bruttó 4.2%-nál.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg. 
 

Mende Községi  Önkormányzat Képviselőtestületének   
3/2012.(II.24.) számú önkormányzati rendelete 

a 3/1995.(II.18.)  számú a közüzemi vízdíj megállapításáról szóló rendelet  
módosításáról  

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


