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                                                  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 23.-án 
15 órakor megtartott üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. 
 
 
Jelen vannak:            
  Kaszanyi József  polgármester 
  Paskó Zoltán  alpolgármester 
  Gér Viktor        képviselő 
  Gecser István  képviselő 
  Guth Jánosné  képviselő 
  Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó  képviselő 
  Lilik Pál  képviselő  
 
Meghívottak:              
  Fáskerti Tiborné  jegyző 
 Szmodics Róbert  rendőralezredes 
                                                                                     megbízott rendőrkapitány 
 Naszvadi Gábor  Sülysápi Rendőrőrs par- 
 Terék Róbert  Sülysápi Rend. Körzeti Megbí 
   -zott 
 Lakatos Ildikó  Law on Conto Könyvvizsgáló 
   Zrt. képviseletében 
  
   
Kaszanyi József polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel a 7  főből 7 jelen van, a megjelenési 
arány 100 %-os. 
 
 
Kaszanyi József polgármester előterjeszti a képviselőtestületi ülés napirendjét. 
 
Kaszanyi József polgármester 9 napirendi pont felvételét javasolja: 
 

1.) Óvodai nyári szünet időtartamának meghatározása 
2.) Mende-Úri közoktatási intézményfenntartói társulás közoktatási     

                        esélyegyenlőségi programja 
3.) Mende község sportfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata 
4.) Mende, Fő u. 37.- 1067 hrsz- ingatlan mögötti partfal-omlás vis 

 maior pályázata 
5.) Mende, Fő u. 37.- 1067 hrsz- ingatlan mögötti partfal-omlás 
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 helyreállítására kivitelező kiválasztása 

6.) Mende, Fő u. 37.- 1067 hrsz- ingatlan mögötti partfal-omlás 
 helyreállítási munkáinak ellenőrzésére felelős műszaki ellenőr 

 kiválasztása  
      7.)                         4/2012.(III.1.) BM számú rendelet alapján pályázat benyújtása 

8.)                        Többfunkciós sportpálya felújítása Mende, Forrás köz 1. 
9.)                         Civil szervezetek 2012.évi önkormányzati támogatása 

 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal. 
ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el. 
 
 
                                                   NAPIRENDEK: 
   
 
  Tárgy:                                                                                                 Előadó: 
 
1.) Monori Rendőrkapitányság beszámolója             Naszvadi Gábor 

          Sülysápi Rendőrörs par. 
 

2.) NOKI ÁMK                           Kaszanyi József 
    polgármester
     

 Kásavölgyi óvoda max. csoport létszám túllépése       

 Szakértői  vélemény megtárgyalása a NOKI ÁMK 
Pusztaszentistváni telephelyének megszüntetéséről 

 Iskolaotthonos oktatási forma bevezetése a  
                 2012/2013. tanév első évfolyamán 

 Óvodai nyári szünet időtartamának meghatározása 

 Mende-Úri közoktatási intézményfenntartói társulás közoktatási     
                         esélyegyenlőségi programja 

 Mende község sportfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata 
 

 
3.) Rendelet-tervezet a helyi rendeletek szabálysértési         Fáskerti Tiborné 

alakzatainak hatályon kívül helyezéséről                  jegyző 
 

4.) Mende Község Önkormányzatának könyvvizsgálói        Kaszanyi József 
szerződése        polgármester 
 

5.) NOKI ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház                    Kaszanyi József 
felújítási munkálatai                polgármester 
 

6.) Törő Lajos és Törő Sándorné kérelme házszám         Kaszanyi József 
rendezési kérelme                polgármester 

 
7.) Mende, Fő u. 37.- 1067 hrsz- ingatlan mögötti partfal-            Kaszanyi József 
omlás vis maior pályázata polgármester 
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8.) Mende, Fő u. 37.- 1067 hrsz- ingatlan mögötti partfal-omlás  Kaszanyi József 
helyreállítására kivitelező kiválasztása polgármester 
 
9.) Mende, Fő u. 37.- 1067 hrsz- ingatlan mögötti partfal-omlás  Kaszanyi József 
helyreállítási munkáinak ellenőrzésére felelős műszaki ellenőr      polgármester 
kiválasztása  
 
10.)4/2012.(III.1.) BM számú rendelet alapján pályázat                Kaszanyi József 
benyújtása  polgármester 
 
11.) Többfunkciós sportpálya felújítása Mende, Forrás köz 1.       Kaszanyi József 
                                                                                                            polgármester 
12.) Civil szervezetek 2012.évi önkormányzati támogatása          Kaszanyi József 
                                                                                                            polgármester 
 
1./ Napirendi pont tárgyalása:. Monori Rendőrkapitányság beszámolója 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Köszöntöm az ülésen megjelent rendőrparancsnok urat, körzeti 
megbízott urat és a március 16-tól megbízott rendőrkapitány urat. Képviselőtestületi 
ülésünk első napirendje a Monori rendőrkapitányság beszámolója. 
 
Szmodics Róbert: Köszöntöm a Képviselőtestület tagjait. Március 16-tól a Monori 
Rendőrkapitányság megbízott rendőrkapitánya vagyok. 1995 óta vagyok a rendőrség 
hivatásos állományában. Éveket töltöttem Budapesten munkám során, ismerem a 
helyi problémákat.  
Tudom, hogy Kelemen József rendőrkapitánnyal hatékonyan és jól tudott 
együttműködni a mendei önkormányzat és kinevezésemmel továbbra is nyitottak 
vagyunk minden igényre. 
 
Kaszanyi József: Köszönöm, munkájához sok sikert kívánunk. 
Önkormányzatunk jól tud együttműködni a rendőrséggel. Terék Róbert körzeti 
megbízott részére a községháza épületében irodahelyiséget biztosítunk, amely 
hamarosan elkészül.  
 
Gecser István: A mendei polgárőrség vezetőjeként szeretném elmondani, hogy a 
polgárőrség is jól tud együttműködni a rendőrséggel, Naszvadi Gábor 
rendőrparancsok jó hozzáállásának köszönhetően segítjük egymás munkáját és a 
bűnözés is visszaesést mutat a községben az utóbbi időre tekintve.  
 
Szmodics Róbert: Tervezek egy konferenciát ,melyet a Monori rendőrkapitányságon 
tartanánk. A polgárőrségek vezetőit is szeretném meghívni erre a konferenciára. 
Mivel a  mendei polgárőrség vezetője a képviselő úr, így  itt az ülésen megragadnám 
az alkalmat és szeretném ha elfogadná meghívásom az említett konferenciára. 
 
Gecser István: Köszönöm szépen. 
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Kaszanyi József: A rendőrségi beszámolót minden képviselő előzetesen írásban 
megkapta és tanulmányozhatta. Kérem fogadjuk el határozattal a Monori 
rendőrkapitányság 2011.évi  tevékenységéről szóló beszámolóját.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
            17/2012.(III.23.)számú Önk. Határozat 
 Monori Rendőrkapitányság beszámolója     
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a rendőrség 2011. évi     
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja Szmodics 
Róbert rendőr alezredes rendőrkapitánnyá történő kinevezését.  

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

 
2./ Napirendi pont tárgyalása:  NOKI ÁMK napirendjei 
 
Előadó:. Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Napirendi pontunkban 6 határozatot szükséges hoznunk, a NOKI 
ÁMK napirendjeiről van szó,melyeket bizottsági ülésen megtárgyaltunk az óvodai 
nyári szünet és a közoktatási esélyegyenlőségi program kivételével.  
 
Gér Viktor: Oktatási bizottsági ülésen tárgyaltuk az óvodai nyári szünet időtartamát, 
mely 2012. július 16- augusztus 24-ig tartana.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 
 18/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 
 Kásavölgyi óvoda max. csoport létszám túllépése    
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK 
Kásavölgyi óvodai intézményében engedélyezi a maximális csoport-létszám 
túllépését, a csoportlétszám felső határát 30 főben állapítja meg.  

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

 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

19/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 
          Szakértői  vélemény megtárgyalása a NOKI ÁMK 
          Pusztaszentistváni telephelyének megszüntetéséről 
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Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK Géza 
Fejedelem Általános Iskola pusztaszentistváni telephelyének megszüntetése 
tárgyában kért Bögös István közoktatási szakértő által elkészített szakértői 
véleményt megtárgyalta , amelyet alkalmasnak tart arra, hogy Úri 
Önkormányzat Képviselőtestületével együttes ülésen megvitasson. 
A képviselőtestület Bögös István közoktatási szakértő megbízási díját 60.000.- 
Ft+ ÁFA összegben állapítja meg.  
A szerződés megkötésével a képviselőtestület a polgármestert bízza meg.  
Az előirányzatot a 2012. évi költségvetés általános  tartalékkerete terhére 
biztosítja a képviselőtestület.  
 
Határidő: szerződés megkötésére azonnal. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

20/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 
           Iskolaotthonos oktatási forma bevezetése a  
           2012/2013. tanév első évfolyamán     
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel a szülői 
fórumok kimenetelére dönt arról, hogy a 2012/2013. tanévtől a NOKI ÁMK 
Géza Fejedelem Általános Iskola I. évfolyamán iskola-otthonos oktatási formát 
vezet be. Az oktatási forma részletes kidolgozását – képviselőtestület elé 
terjesztését - a képviselőtestület az Oktatási Szociális és Sport Bizottság 
feladatkörébe helyezi.  
 
Határidő: kidolgozásra következő soros ülés. 
Felelős: Gér Viktor biz. elnök 

 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

21/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 
Óvodai nyári szünet időtartamának meghatározása   
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  -az óvodai 
tagintézményvezető előterjesztése alapján – az óvodai nyári szünet 
időtartamát 2012. július 16- augusztus 24-ig határozza meg.  
A képviselőtestület elhatározza, hogy a nyári szünet időtartama alatt : 2012. 
július 16-július 27-ig ügyeletet biztosít a NOKI ÁMK Kásavölgyi óvodai 
tagintézményében.  
 
Határidő: értesítésre: 15 nap. 
Felelős : Kaszanyi József polgármester 
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Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

22/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 
Mende - Úri közoktatási intézményfenntartói társulás közoktatási  
esélyegyenlőségi programja   
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete -  felülvizsgálat után -  
elfogadja az aktualizált Mende-Úri Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 
közoktatási esélyegyenlőségi programját.  
 
Határidő: megküldésre 15 nap. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 

23/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 
Mende Község Sportfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata    
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 72/2009.(IV.25.) 
számú határozatával elfogadott sportfejlesztési koncepcióját felülvizsgálta, az 
abban foglaltakat megerősíti. 
 
Határidő: átvezetésre : 15 nap. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
3./ Napirendi pont tárgyalása:  Rendelet-tervezet a helyi rendeletek 
szabálysértési alakzatainak hatályon kívül helyezéséről 
 
Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző 
 
Fáskerti Tiborné:   Április 15-el új szabálysértési törvény lép életbe, így a helyi 
rendeleteinkben szabályozott szabálysértési alakzatokat hatályon kívül kell helyezni. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg. 
 
 

Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének  

4/2012.(IV.01.) számú önkormányzati  
rendelete  

A helyi rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről 

 
 
4./ Napirendi pont tárgyalása:  Mende Község Önkormányzatának 
könyvvizsgálói szerződése   
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Előadó:.Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A Law on Conto Könyvvizsgálói Zrt-vel való szerződésünk a 
napirend témája. A könyvvizsgáló céggel meg vagyunk elégedve, a szerződést 
határozatlan időre meghosszabbítjuk, a szerződés felmondásának módozata rész 
úgy változna, hogy jelen szerződést megbízó rendkívüli felmondással felbonthatja az 
érvényességi idő alatt, amennyiben a megbízott a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit súlyosan megsérti, vagy felbonthatja rendes felmondással  évvégi 
fordulónappal, azzal a feltétellel, hogy a felmondást az adott év október 31-ig közli 
megbízottal. A  rendes felmondással felmondott szerződésnél megbízott köteles a 
tárgyév pénzügyi  beszámolójához könyvvizsgálói véleményt adni.  
 
Lakatos Ildikó: Változás a névvel kapcsolatban, hogy a megbízó nem a 
Polgármesteri Hivatal hanem az önkormányzat.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 

24/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 
           Mende Község Önkormányzatának könyvvizsgálói szerződése   
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a 
Law On Conto Könyvvizsgáló ZRT. (székhely: Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 2/a. – 
képviselő: Kristóf Jánosné – adószám : 11869852-2-13 – cégjegyzékszám: 
13-10- 040594) – vel könyvizsgálati feladatok ellátásra határozatlan 
időtartamra 28.600.- Ft/hó összegben, azzal a feltétellel, hogy a  szerződés-
tervezetben foglalt  szerződés felmondásának módozatai rész első bekezdése  
az alábbiak szerint változik: 
„Jelen szerződést megbízó rendkívüli felmondással felbonthatja az 
érvényességi idő alatt, amennyiben a megbízott a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit súlyosan megsérti, vagy felbonthatja rendes felmondással  
évvégi fordulónappal, azzal a feltétellel, hogy a felmondást az adott év október 
31-ig a felek közlik egymással.  A  rendes felmondással felmondott 
szerződésnél  megbízott köteles a megbízó tárgyév pénzügyi  beszámolójához 
könyvvizsgálói véleményt adni.” 
A szerződés aláírásával a képviselőtestület a polgármestert bízza meg. 

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

 
5./ Napirendi pont tárgyalása:  NOKI ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház 
felújítási munkálatai     
           
Előadó:  Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A művelődési ház felújítási munkálatairól kell határoznunk. Bővíteni 
szeretnénk az épületet a földszinti részben presszó helyiséggel, a nagyterem 
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maradna, az emeleti részben edzőtermek lennének és játszóház építésre kerülne sor 
250 m2-es bővítményben.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

25/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 
NOKI ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítási munkálatai     
(elvi döntés) 
 

           Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a 
NOKI ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Házban az alábbi 
átalakítási, bővítési munkálatokat, feladat-ellátásával 
kapcsolatos változtatásokat kívánja megvalósítani:  
- földszint: melegítő konyha részben – vendéglátó ipari 

részleg (presszó) kialakítása, 
- kb. 250 m2-es bővítményben – játszóház kialakítása 
- nagyterem (színház-terem) – funkcióváltás nélkül. 
- emeleti teljes rész – edzőtermek kialakítása.  

          Átalakítási, bővítési munkálatok: 
1.Ütem:  nem építési engedély köteles  bontási – építési munkálatok elvégzésével a 
képviselőtestület a tulajdonában álló MENDEVÍZ KFT.-t bízza meg 1.500 E. Ft-ig 
terjedő munkálatok elvégzésére (emeleti részen – válaszfalak bontása, edzőtermek 
kialakítása). 
2. ütem: A bővítmény terveinek elkészítésére, (azok szakhatósági egyeztetésére) 
építési engedély beszerzésére a képviselőtestület építésügyi szakembert bíz meg. 
3. ütem: A bővítmény megépítésére a képviselőtestület árajánlatok beszerzését 
határozza el.  
A képviselőtestület megbízza a polgármestert ,  hogy az önkormányzat 
szempontjából legkedvezőbb árajánlatot nyújtó vállalkozóval (amennyiben a 
közbeszerzési értékhatárt nem haladja meg) a munkálatok elvégzésére vonatkozó 
szerződést kösse meg, és annak tartalmát a soron következő képviselőtestületi 
ülésen ismertesse.  

 
        A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a MENDEVÍZ KFT-vel a 
nem építési engedély köteles tevékenységekről szóló megállapodást kösse meg.  

 
        Határidő: megállapodások megkötésére 30 nap. 
        Felelős: Kaszanyi József polgármester 
  
6./ Napirendi pont tárgyalása:. Törő Lajos és Törő Sándorné házszámrendezési 
kérelme 
 
Előadó:.Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Törő Lajos és    Törő Sándorné Mende Fő u. 59. sz. alatti lakosok 
nyújtottak be kérelmet a képviselőtestület elé házszám változás ügyében. Ingatlanuk 
a Fő utcáról nem közelíthető meg csak a Fő u. 57.szám alatti ingatlanról, de az Ady 
Endre utcáról biztosított az ingatlanukra történő bejutás, így házszám iránti 
kérelmüket javaslom,hogy fogadjuk el.  
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Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

26/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 
          Törő Lajos és Törő Sándorné házszámrendezési kérelme 

 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Törő Lajos és Törő 
Sándorné Mende Fő u. 59. sz. alatti lakosok házszámrendezési kérelméről 
határozattal döntött.  
Kérelmezők tulajdonában álló Mende, Fő utca 59. (1054 hrsz) szám alatti 
ingatlan házszámát a Mende, Ady Endre utca 4/a. szám alatti címbe való 
beolvasztásával a képviselőtestület megszünteti. 
A házszámrendezéssel kapcsolatos esetleges költségek ( Földhivatali  
nyilvántartás módosítása) kérelmezőket terhelik. 

 
Határidő: címnyilvántartás módosítására, átjegyeztetésére: 30 nap 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
7./ Napirendi pont tárgyalása:. Mende, Fő u. 37.- 1067 hrsz- ingatlan mögötti 
partfal-omlás vis maior pályázata 
 
Előadó:.Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A Mende, Fő u. 37. - 1067 hrsz- ingatlan mögött partfalomlás vis 
maior pályázatra a Belügyminisztérium miniszteri döntése alapján 11.227.000.- forint 
támogatást nyertünk. 10% önrész szükséges mindehhez, amit a tartalékkeret terhére 
biztosítanánk. Kivitelező a benyújtott árajánlatok alapján a Mendevíz Kft , felelős 
műszaki ellenőre a munkálatoknak Baksay László hídépítési és fenntartási mérnők.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

27/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 
          Mende, Fő u. 37.- 1067 hrsz- ingatlan mögötti partfal-omlás  
          vis maior pályázata 
 

Mende község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ebr42 önkormányzati 
információs rendszerben 42301 igénylésazonosítóval regisztrált Mende, Fő u. 
37. - 1067 hrsz- ingatlan mögött partfalomlás vis maior pályázatra a 
Belügyminisztérium miniszteri döntése alapján 11.227.000.- forint támogatást 
elfogadja és a 10 %-os önrészt 1.122.700.- Ft-ot a tartalékkeret terhére 
biztosítja. 

 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester  

 
8./ Napirendi pont tárgyalása: Mende, Fő u. 37.- 1067 hrsz- ingatlan mögötti 
partfal-omlás helyreállítására kivitelező kiválasztása 
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 A napirend, a 7. napirendben tárgyalva. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 

28/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 
Mende, Fő u. 37.- 1067 hrsz- ingatlan  
mögötti partfal-omlás   helyreállítására kivitelező kiválasztása     
 
Mende község Önkormányzatának Képviselőtestülete a benyújtott árajánatok 
alapján a Mende, Fő u. 37. sz. alatti – 1067 hrsz - ingatlan támfalépítési 
munkái elvégzésére a MENDEVÍZ Kft-t ( 2235 Mende Ország u. 4. ) bízza 
meg bruttó11.706.860.- Ft összegben. 

 
A Képviselőtestület a polgármestert bízza meg a vállalkozási szerződés 
megkötésével. 

 
Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
 
9./ Napirendi pont tárgyalása: Mende, Fő u. 37.- 1067 hrsz- ingatlan mögötti 
partfal-omlás helyreállítási munkáinak ellenőrzésére felelős műszaki ellenőr 
kiválasztása 
 
A napirend, a 7. napirendben tárgyalva. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

29/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 
Mende, Fő u. 37.- 1067 hrsz- ingatlan mögötti partfal-omlás helyreállítási         
munkáinak ellenőrzésére felelős műszaki ellenőr kiválasztása 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a benyújtott árajánlat 
alapján a Mende Fő u. 37. – 1067 hrsz.-  
Ingatlan támfalépítési munkáinak műszaki ellenőri feladatainak ellátására  
Baksy László okl. Hídépítési és fenntartási mérnököt ( MV-KÉ/A-13-59034) 
lakcíme: 2040 Budaőrs, Máriavölgy u. 14. bízza meg bruttó: 307.340.- Ft azaz 
háromszázhétezerháromszáznegyven forint összegért.  

 
A Képviselőtestület a polgármestert bízza meg a megbízási szerződés 
megkötésével. 

 
Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
10./ Napirendi pont tárgyalása: 4/2012.(III.1.) BM számú rendelet alapján 
pályázat benyújtása 
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Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: BM rendelet alapján élve a pályázati lehetőséggel, határozatot kell 
hoznunk az úri-i óvoda tetőszerkezetének felújításával kapcsolatos pályázatról, illetve 
többfunkciós sportpálya pályázattal kapcsolatban.  
Ezekhez a pályázatokhoz is kell önerő, melyet a tartalékkeret terhére biztosít az 
önkormányzat. Április 2-án kell benyújtanunk a pályázatokat.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

30/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 
4/2012.(III.1.) BM számú rendelet alapján pályázat benyújtása 
 
 
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a NOKI ÁMK gesztora- 
elhatározza,  hogy a belügyminiszter 4/2012. (III.01.) BM. Rendelete az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló rendelet alapján pályázatot nyújt be a NOKI ÁMK 
Napköziotthonos Óvoda Úri, Széchenyi u. 59. sz.  alatti épület  felújítására, 
valamint Mende, Forrás köz 1. sz. alatti többfunkciós sportpálya felújítására és 
ahhoz kapcsolódó  eszközbeszerzésre. 
A képviselőtestület a munkálatok bekerülési költségét a benyújtott tervezői 
költségvetések alapján bruttó 50.775.770 .- Ft összegben határozza meg.  

 
 Az igényelt támogatás összege:( 80 %) . 40.620.616.-  Ft. 

A Képviselőtestület a szükséges  önerőt ( 20 %) 10.155.154.- Ft  összegben a 
2012. évi költségvetés tartalékkeretéből biztosítja.  
A Képviselőtestület a pályázat benyújtásának előkészítésével a Polgármestert 
bízza meg. 

 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2012. április 2-a. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 
 

11./ Napirendi pont tárgyalása:  Többfunkciós sportpálya felújítása Mende, 
Forrás köz 1. 
 
A napirend, a 10. napirendi pontban tárgyalva. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 

31/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 
          Többfunkciós sportpálya felújítása Mende, Forrás köz 1. 

 
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározza, hogy a 
belügyminiszter 4/2012.(III.01.) BM. rendelete az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó 
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támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló rendelet alapján 
pályázatot nyújt be a  

 Mende, Forrás köz 1. 1122/26 hrsz alatt található többfunkciós 
sportpálya felújítására.  

A Képviselőtestület a munkálatok bekerülési költségét a benyújtott 
költségvetés alapján bruttó 24.989.606- Ft összegben határozza meg. 

 
Az igényelt támogatás: ( 80 % ):19.991.685.- Ft. 
A Képviselőtestület az önerőt ( 20 %): 4.997.921.- Ft-ot a 2012. évi 
költségvetés tartalék-kerete terhére állapítja meg. 
A Képviselőtestület a pályázat benyújtásának előkészítésével a Polgármestert 
bízza meg. 

 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2012. április 2-a. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
12./ Napirendi pont tárgyalása:  Civil szervezetek 2012.évi önkormányzati 
támogatása 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Januári ülésünkön tárgyaltunk már  a civil szervezetek 
támogatásáról. Kevés pénzből kell gazdálkodnunk, így a pénzügyi bizottság javaslata 
alapján hozzunk határozatot a támogatási összegekről szervezetenként. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
  
 32/2012.(III.23.)számú Önk.Határozat 

Civil szervezetek 2012.évi önkormányzati támogatása  
 

 Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 a civil szervezetek 2012.évi támogatásának felosztását –tekintettel a 2012. évi 
pénzügyi megszorításokra - az alábbiak szerint határozza meg: 

  
 Civil szervezet: 2012.évi támogatás  
   összege: 
  
 Polgárőrség  250.000.-Ft 
 Ákos Nemzetsége   35.000.-Ft 
 Egészségvédő Klub   35.000.-Ft 
 Modellező Klub   35.000.-Ft 
 Hagyományőrző Népi együttes   75.000.-Ft 
 Mende Sportegyesület                             500.000.-Ft 
 Nyugdíjas Klub   35.000.-Ft 
 Evangélikus Egyház   35.000.-Ft 
 Római Katolikus Egyház   35.000.-Ft 
           Mende-Hüfingen Baráti Társaság:           15.000.- Ft 
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 Összesen:                                         1.050.000.-Ft 
  
 Határidő: kiértesítésre 30 nap 
           Felelős: Kaszanyi József polgármester 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kaszanyi József polgármester a képviselőtestületi ülést  15 óra 45 perckor 
berekesztette.   
 
 
 
                             -kmf-    
 
 
 
   Kaszanyi József             Fáskerti Tiborné 
     polgármester                    jegyző 
 
                  
 
 


