
 
                                               J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének  2012. május 24.-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 
  Guth Jánosné  képviselő 
  Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó  képviselő 
  Lilik Pál  képviselő  
Meghívottak:              
  Fáskerti Tiborné  jegyző 
  Demeterné Ecseri Katalin        NOKI ÁMK ig. 
 
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 a zárt ülés napirendjét. 
 
Kaszanyi József polgármester 2 napirendi pont felvételét javasolja. 
 
 31-es főúti üzletek előtt forgalom korlátozás elrendelése 
 Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás módosítása 
 
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó képviselő a 8. napirendi pont tárgyalása után 
érkezett meg a képviselőtestületi ülésre. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal. 
ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el. 
 
 
                                                   NAPIRENDEK: 
 
  Tárgy:                                                                                                 Előadó: 
 
1.) NOKI ÁMK-nál Úri Község Önkormányzat        Kaszanyi József 
Pénzügyi Bizottsági vizsgálata            polgármester 
 
2.) NOKI ÁMK Intézményfenntartói          Kaszanyi József 



Társulás helyzete                        polgármester 
          
3.)  A helyi iparűzési adóról szóló           Fáskerti Tiborné 
 7 / 1997. ( XII.6.) számú rendelet módosítása               jegyző 
 
4.) 2011. évi belső ellenőri jelentés elfogadása           Fáskerti Tiborné 
                                   jegyző 
 
5.) Közbeszerzési szabályzat módosítása           Fáskerti Tiborné 
                                   jegyző 
 
6.) 2011. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló          Fáskerti Tiborné 
beszámoló                                  jegyző 
 

7.) MENDEVÍZ KFT. 2011. évi mérlegének elfogadása         Kaszanyi József 
                             polgármester 
 
8.) Mende állomás,  Pusztaszentistván megállóhely és          Kaszanyi József 
környékének rendbentartására támogatási szerződés   polgármester 
megkötése a MÁV ZRT-vel.  
 
9.) Szonda-kutak monitoringozására előirányzat          Kaszanyi József 
meghatározása                   polgármester 
 
10.) Szellemi Kulturális Örökség Minisztériuma           Kaszanyi József 
2012. május 26-i rendezvénye Mende Községben              polgármester 
 
11.) MÁV-tól bérelt külterület további bérlési lehetősége         Kaszanyi József 
                              polgármester 
 
12.) Digi KFT. részéről  hozzájáruló nyilatkozat           Kaszanyi József  
megkérése                             polgármester 
 
13.) 31. sz. főút melletti parkoló – BIZNISZ Park Bt.                      Kaszanyi József 
tulajdonában álló üzletek előtt -  ideiglenes forgalomkorlátozás       polgármester 
elrendelése 
 
14.) Mende Község Roma Nemzetiségi                                         Kaszanyi József 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás                  polgármester 
módosítása 
 
 
1./ Napirendi pont tárgyalása: NOKI ÁMK-nál Úri Község Önkormányzat 
Pénzügyi Bizottsági vizsgálata 
  
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József:. Úri Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága vizsgálatot 
folytatott a NOKI ÁMK Intézményfenntartói társulásnál, ezt záradékolnunk kell. Az Úri 
pénzügyi bizottság vizsgálati anyagát a mi pénzügyi bizottságunk is megvizsgálta, és 



za előterjesztés szerinti javaslatokat fogalmazta meg.  Szó lesz erről keddi együttes 
ülésünkön is, melyet Úriban tartunk. 
                                                
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 
            56/2012.(V.24.)számú Önk. Határozat 
            NOKI ÁMK-nál Úri Község Önkormányzat  
            Pénzügyi Bizottsági vizsgálata 
 
A NOKI ÁMK-nál ,  NOKI ÁMK Úri tagintézményeire és a NOKI ÁMK irodára 
vonatkozó ellenőrzési program szerinti   2011. szeptember 12-től 2011. szeptember 
30-ig lefolytatott belső ellenőrzés vizsgálati jelentését , amelyet Úri Község Pénzügyi 
Bizottsága 2012. január 26-án küldött meg,  Mende Község Önkormányzata az 
alábbiakban záradékolja:  
 

- A NOKI ÁMK működésében bekövetkezendő évenkénti változások írásos 
rögzítését  - az intézményfenntartói társulás  fennállása alatt – minden év 
május 31-ig megtesszük. 

- Az alapító okirat, illetve a társulási megállapodás módosítását  - írásbeli 
előterjesztés alapján - együttes ülés napirendjére tűzetjük. 

- A NOKI Iroda dolgozói és a hivatali dolgozók azonos munkafázisú 
munkafolyamatait megbontani nem célszerű, minden pénzügyben dolgozó 
köztisztviselő a munkakörébe helyezett munkafolyamatokat jól, szakszerűen 
végzi. A 2012-es évben az iroda személyi juttatásai jelentősen csökkentek, 
mert megszűnt a NOKI ÁMK iskolaigazgató helyettesi státusza, helyette az 
iskolában az intézményvezető egy 4 órás gazdasági adminisztrátort alkalmaz. 
A hivatalnál a mendei részről társulásba delegált pénzügyi főmunkatárs 
nyugdíjba vonult, helyette fiatal kisebb bérigényű köztisztviselő került 
alkalmazásra. Csak ezen a munkakörön a megtakarítás 1.950.000.-Ft éves 
szinten. 

- A NOKI Iroda évenkénti költségvetés tervezetét részletesen eddig is 
megküldtük az Úri Önkormányzatnak, Mende község önkormányzata eddig is 
minden évben csak az Úri költségvetés elfogadása után alkotta meg 
költségvetésről szóló rendeletét.  

 
Határidő: megküldésre azonnal 
Felelős : Kaszanyi József polgármester 

 

 
2./ Napirendi pont tárgyalása: NOKI ÁMK Intézményfenntartói Társulás helyzete
  
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A pusztaszentistváni tagiskola telephely megszüntetéséről van szó 
napirendünkben. Szeptembertől nem indítunk osztályt Pusztaszentistvánon és át kell 
beszélnünk, gondolnunk, hogy mely tantermek biztosítottak a kisiskolások részére, 
illetve a NOKI iroda helyiségéről is beszélnünk kell.  



 
Demeterné Ecseri Katalin: 2 tanterem kialakítása szükséges. A 8.osztályosok terme 
lehetne az egyik, így egy épületszárnyban lennének a kisiskolások. Arról is szó esett, 
hogy az orvosi szobát alakítanánk ki NOKI irodának. Jó lenne ha polgármester úr 
eljönne az iskolába és együtt néznénk meg milyen lehetőségeink lennének az 
átalakításokra. 
 
Kaszanyi József: Képviselőtársaim is eljöhetnek, ott az iskolában megnézzük a 
lehetőségeket. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság a társulás fennmaradását, ezzel 
kapcsolatban kérdezném, hogy mivel jár ha megmarad a társulás? 
 
Demeterné Ecseri Katalin: A társulás finanszírozási okok miatt jött létre. 
Létszámarányos a finanszírozás, ha úgy dönt a két önkormányzat, hogy nem tartja 
meg a NOKI-t, új költségvetés szükséges.  
 
Fáskerti Tiborné: Szándékát december 31-ig jelezni kell annak az önkormányzatnak, 
amelyik kéri a társulás megszűntetését. Akkor a következő tanévtől meg lehet 
szüntetni a társulást. 
  
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 57/2012.(V.24.)számú Önk. Határozat 
          NOKI ÁMK Intézményfenntartói Társulás helyzete 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a 
2012/2013. tanévtől a NOKI ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola 
Pusztaszentistváni tagiskolájába járó tanulók fogadására a Forrás közi Általános 
Iskolában 2 plusz tantermet alakít ki.  
A tantermek kialakításának költségeit a képviselőtestület a 2012. évi költségvetési 
rendeletében meghatározott beruházási céltartalék-keret terhére határozza meg.  
 
         Határidő: tantermek átalakítására : 2012. augusztus 15. 
         Felelős: Kaszanyi József polgármester 
 
 
3./ Napirendi pont tárgyalása: A helyi iparűzési adóról szóló  7 / 1997. ( XII.6.) 
számú rendelet módosítása 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Írásban minden képviselő előzetesen megkapta a helyi iparűzési 
adóról szóló rendelet módosítását, kérem alkossuk meg a rendeletet a 
módosításokkal. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendelet módosítását elfogadja 
 
 
 



 
Mende   Község  Önkormányzatának 

rendelettervezete 
a 

                                                  7 / 1997. ( XII.6.) számú 
      a  helyi  iparűzési  adóról 

                                     szóló önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
4./ Napirendi pont tárgyalása:  2011. évi belső ellenőri jelentés elfogadása 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: 2011.évben belső ellenőrzés folyt önkormányzatunknál, az ezzel 
kapcsolatos jelentést megkaptuk és ennek elfogadását kérem a Képviselőtestülettől. 
Ellenőrzés alá került az informatikai rendszer, a Vízmű Kft. utóellenőrzése. A belső 
ellenőrzés az előző évekhez hasonlóan a kistérségi társulás szervezetén 
belül, külső erőforrás bevonásával valósult meg. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 58/2012.(V.24.)számú Önk. Határozat 

2011. évi belső ellenőri jelentés elfogadása   
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Mende Község 
Önkormányzatnál 2011. évben végzett belső ellenőrzésről szóló  éves ellenőrzési 
jelentést elfogadja. Megbízza az ellenőrzési jelentésben szereplő szervezetek 
vezetőit a feltárt hiányosságokra készítsenek intézkedési tervet.  
 
       Határidő: intézkedési tervek elkészítésére: 30 nap. 
       Felelős: Polgármesteri Hivatalnál : Fáskerti Tiborné jegyző 
                    MENDEVÍZ KFT-nél Gutai Pál ügyvezető ig. 

 
5./ Napirendi pont tárgyalása:  Közbeszerzési szabályzat módosítása 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Határozat számmal kell elfogadnunk Mende Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének Közbeszerzési Szabályzatát, írásban mindenki megkaphatta 
és elolvashatta a szabályzat tartalmát, kérem szavazzunk az elfogadásáról. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 59/2012.(V.24.)számú Önk. Határozat 

Közbeszerzési szabályzat módosítása 
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  Mende Község    
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát a csatolt melléklet szerint 
módosítja. 



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

6./ Napirendi pont tárgyalása:  2011. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló 
beszámoló 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Minden évben gyermekvédelmi beszámolót kell készíteni a 
gyermekvédelmi tevékenységről és a beszámolót el kell fogadnia a 
Képviselőtestületnek. Napirenden a 2011.évi gyermekvédelmi beszámoló van, 
kérem, miután mindenki elolvashatta előzetesen, fogadjuk el a beszámolót. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg 
 
 
 60/2012.(V.24.)számú  Önk.határozat 

2011. évi beszámoló a gyermekvédelmi munkáról 
 
 Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a  
 2011.évi gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 Határidő: megküldésre: 2012. május 31. 
 Felelős: Fáskerti Tiborné jegyző  
 
 
7./ Napirendi pont tárgyalása:  MENDEVÍZ KFT. 2011. évi mérlegének 
elfogadása 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Elkészült a Mendvíz Kft mérlege, tartalmas anyag volt ez melyet 
minden képviselő előzetesen átolvashatott a mellékletekkel együtt.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg 
 
 
 61/2012.(V.24.)számú  Önk.határozat 
           MENDEVÍZ KFT. 2011. évi mérlegének elfogadása   
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a   
saját tulajdonú MENDEVIZ KFT. .nél kimutatott, 2011. üzleti évben keletkezett 
-3 737 EFt adózott eredmény veszteség, eredménytartalék igénybevételére 
nem kerül sor, az üzleti évre osztalék nem kerül jóváhagyásra. 

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



 
 

8./ Napirendi pont tárgyalása:   Mende állomás,  Pusztaszentistván megállóhely 
és  környékének rendbentartására támogatási szerződés megkötése a MÁV 
ZRT-vel.  
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Ülésünk egyikén szó volt a MÁV állomások karbantartásáról, 
1.900.000.-Ft körüli összegről, melyet biztosít részünkre a MÁV, tisztántartás, 
karbantartási munkálatok elvégzésére. Tárgyalásokat folytattam még és az összeg 
4.800.000.-Ft-ra emelkedett , ebből kell gazdálkodnunk, tevékenykednünk, hogy 
beleférjen minden munkálat és egyebek ebbe az összegbe. Ellenőrizni fogják, hogy 
elvégeztetjük-e a munkálatokat melyekben megállapodunk.  
 
Gecser István: A várótermeket fűtése is beletartozik ebbe a megállapodásba? 
 
Kaszanyi József: Karbantartási munkákról van szó, fűtés számlát nem nekünk kell 
fizetni.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg 
 
 
 62/2012.(V.24.)számú  Önk.határozat 

Mende állomás,  Pusztaszentistván megállóhely  
és  környékének rendbentartására támogatási  
szerződés megkötése a MÁV ZRT-vel.   
 
 Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy 
megállapodást köt a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 
Társaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., Cg.: 01-10-
042272, adószám: 10856417-2-44)  
Mende állomás és Pusztaszentistván megállóhely, illetve környékének, 
valamint a határos közterületeknek a tisztántartása, parkosítása, park 
karbantartása, virágosítás, virággondozás, kommunális hulladékgyűjtés, ezek 
érdekében helyi önkéntes munka szervezése feladat-ellátásra 2012. 
szeptember 15- 2013. szeptember 15-ig (egy naptári évre) . A feladat ellátás 
segítésére a MÁV ZRT. vállalja, hogy 4 800 000  - Ft összegű támogatást 
biztosít. 

 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.  

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

 
9./ Napirendi pont tárgyalása:  Szonda-kutak monitoringozására előirányzat 
meghatározása 
 



Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A mendei 073/1 hrsz-ú szennyvízleürítő telepünk működési 
engedélyével kapcsolatban 3 db figyelőkút üzemeltetése szükséges és szöveges 
kiértékelésük céljából szakértőt kell megbíznunk. Ez pénzösszeg kifizetésével 
jár,ezért előirányzat meghatározását kérem a Képviselőtestülettől.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg 
 
 
 63/2012.(V.24.)számú  Önk.határozat 
          Szonda-kutak monitoringozására előirányzat meghatározása   
 

Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározza, hogy a Mende 
073/1 hrsz. alatti szennyvíz-leűrítő telep környezetvédelmi működési 
engedélyében szereplő ( KTVF:224-3/2010. sz. II. fejezet 2.-3. pontja.) 3 db. 
figyelőkút üzemeltetése céljából, monitoring eredményeinek és azok szöveges 
kiértékelésének elvégzésére ( 2011. évre vonatkozóan ) megbízza  

 Dr. Csernavölgyi László környezetvédelmi szakértőt (2724 
Újlengyel, Dánosi dűlő 39.) árajánlata alapján 60.000.- Ft 
összegben. 

 Az általános vízkémia és fémek vizsgálatára - árajánlatuk 
alapján - a Bálint Analitika Kft. –t ( 1116. Budapest, Fehérvári 
út 144.) 252.000.- Ft+ 27 % ÁFA (bruttó: 320.040.- Ft) 
összegben. 

 2012. évre vonatkozólag az árajánlatuk alapján az  
ELGOSCAR – 2000. Környezettechnológiai és 
Vízgazdálkodási Kft.-t nettó 201.500.- Ft + 27 % ÁFA (bruttó: 
255.905.- Ft) összegben. 

 A Képviselőtestület a fenti összegeket az általános tartalék keretből biztosítja.  
 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 
 

10./ Napirendi pont tárgyalása:  Szellemi Kulturális Örökség Minisztériuma 
2012. május 26-i rendezvénye Mende Községben 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Mint tudjuk a mendei pünkösdi templomdíszítés felkerült a Szellemi 
Kulturális Örökség jegyzékére. Május 26.-án Mende községben nemzetközi találkozó 
keretein belül érkeznek vendégek és erre az alkalomra vállalja az 
önkormányzat,hogy a vacsora költségeit 300.000.-Ft összegig állja. Biztosítjuk 
továbbá a vendégek részére a tornacsarnokot, sok ember lesz jelen az eseményen. 
 



Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg 
 
 
 64/2012.(V.24.)számú  Önk.határozat 

Szellemi Kulturális Örökség Minisztériuma 2012. május 26-i  
rendezvénye Mende Községben  
 
 Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 13/2012.(II.15.) 
számú határozatban foglaltakat az alábbiakban módosítja ill. egészíti ki: 

 
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, (maximum: 300.000.- Ft összegben ) a 
2012. évi általános tartalékkeret terhére.  
A vacsora helyszínéül szolgáló NOKI ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola 
tornacsarnokát a rendezvényre térítésmentesen biztosítja.   

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 
 

11./ Napirendi pont tárgyalása:  MÁV-tól bérelt külterület további bérlési 
lehetősége 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A MÁV Zrt-vel kötött bérleti szerződésünkben meghatározott magas 
a  környéken található külterületi bérlemények díjaihoz viszonyítva. összeg miatt 
tárgyalásokat kell folytatnunk.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg 
 
 65/2012.(V.24.)számú  Önk.határozat 
          MÁV-tól bérelt külterület további bérlési lehetősége  
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felülvizsgálta a bérleti 
szerződéseket, és megállapította, hogy  a  2011. augusztus 2-án  MÁV 
Vagyonkezelő ZRT.-vel kötött  a mendei 092/12 hrsz-ú – természetben Mende 
Vasutállomás mögötti 1545 m2-es MÁV ZRT. tulajdonában levő közösen 
kimért 200 m2-nyi területre vonatkozó határozatlan idejű  bérleti szerződés 
alapján megállapított bérleti díj kirívóan magas a  környéken található 
külterületi bérlemények díjaihoz viszonyítva. Mende Község 
Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
kezdeményezzen  tárgyalásokat  a bérleti díj felülvizsgálata miatt.  

 
Határidő: tárgyalások kezdeményezésére 15 nap. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 
  



 
12./ Napirendi pont tárgyalása:  Digi KFT. részéről  hozzájáruló nyilatkozat 
megkérése 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A DIGI Kft hivatalunkhoz érkezett levelében hozzájárulói 
nyilatkozatot kér, azzal kapcsolatban,hogy az ELMŰ oszlopokra optikai kábelt kíván 
építeni. Új oszlopot nem építenének, a meglévőre építenének.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg 
 
 
 66/2012.(V.24.)számú  Önk.határozat 
           Digi KFT. részéről  hozzájáruló nyilatkozat megkérése 

 
 Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a DIGI  Távközlési és 
Szolgáltató KFT. részére nyilatkozza, hogy az optikai kábel elhelyezése az  
ELMŰ NyRT. tulajdonában levő tartóoszlopokra nem ütközik helyi rendeletben 
előírtakra, ezért  az önkormányzat hozzájárul az optikai kábel meglévő 
oszlopsoron történő elhelyezéséhez.  
Az elhelyezéssel egyidejűleg a DIGI KFT . által felajánlott a község 
központjában 12-16 végpontra helyezett térfigyelő kamera elhelyezését, 
valamint WIFI , valamint az önkormányzat intézményeiben internet 
elérhetőség biztosítását  az önkormányzat elfogadja.  

 
Határidő: nyilatkozat megküldésére : 30 nap. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 
 

13./ Napirendi pont tárgyalása:  31. sz. főút melletti parkoló – BIZNISZ Park Bt. 
tulajdonában álló üzletek előtt -  ideiglenes forgalomkorlátozás elrendelése 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A közútkezelővel együtt forgalomkorlátozást rendelünk el a Biznisz 
Park Bt. tulajdonában álló üzletek előtti parkolóban, rendkívül balesetveszélyes. 
Táblát csak a közút helyezhet ki, rendbe kell tenni, balesetveszélyessé vált a terület. 
 
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó: Esős időben teljesen eltakarja a víz a mélyedéseket. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg 
 
 67/2012.(V.24.)számú  Önk.határozat 

31. sz. főút melletti parkoló – BIZNISZ Park Bt. tulajdonában  
álló üzletek előtt -  ideiglenes forgalomkorlátozás elrendelése   
 



Mende Község Önkormányzata elhatározza, hogy a Biznisz Park Bt. 
Tulajdonában álló üzletek előtt a 31. sz. Főút melletti  parkolóban - baleset-
megelőzés céljából - ideiglenes forgalomkorlátozást rendel el. 

 
Határidő: forgalomkorlátozás elrendelésére: azonnal. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 
 

14./ Napirendi pont tárgyalása:  Mende Község Roma Nemzetiségi                                          
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás  módosítása 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Együttműködési megállapodást kötöttünk 2010.októberében Mende 
Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és ezt a megállapodást módosítanunk 
kell, a 2011.évi CLXXIX.törvény 80§ (1) és (2) bekezdése szerint. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg 
 
 
 68/2012.(V.24.)számú  Önk.határozat 
           Mende Község Roma Nemzetiségi                                          

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás   
módosítása   
 

 Mende Község Önkormányzat ,Mende Község Roma Nemzetiségi  
 Önkormányzatával 2010.október 18.-án kötött együttműködési 
 Megállapodás módosítását elfogadja. 
 
 Határidő: elfogadásra azonnal 
 Felelős: Kaszanyi József polgármester 
 
Gecser István: Folyamatos támadás éri még képviselők részéről is a Mendevíz Kft. 
működését, szeretném ha ezzel kapcsolatban elmondanák a képviselők 
véleményüket. 
 
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó: Gecser István ismeri az ügyvezető munkáját, a lényeg 
az,hogy együtt tudnak dolgozni. Van ütemterv a munkákra? 
 
Gecser István: Nem zökkenőmentes a működés, sok személyi változás is volt. A 
munkákkal kapcsolatban nem lehet ütemtervet készíteni, sokszor jön közbe azonnal 
megoldandó feladat. Van rendszer, mindenkinek meg van a maga munkálata. Gutai 
Pállal megbeszéljük a feladatokat, ez van, hogy naponta háromszor változik meg.  
 
Lilik Pál: Pénzügyi bizottsági felvetésem jó irányú volt, lényeges, hogy jól működjön a 
vízmű. A vízmű vezetőjének nagyobb önállóság kellene. Gutai Pál saját maga nem 
dönt. Hagyni kell, hogy jó vezető lehessen. Külső szemlélő is láthatja úgy, hogy a 
vízműnél káosz van.  
 



Kaszanyi József: Sokan nem tudják mennyi mindent tesz a vízmű azért, hogy szebb 
és jobb legyen a környezet. Gecser István felügyeli mindezt és amit ő mond, azt a 
vízmű vezetője végrehajtatja.  

 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kaszanyi József polgármester a képviselőtestületi ülést  20 órakor  berekesztette.   
 
                                                      -kmf-    
 
   Kaszanyi József             Fáskerti Tiborné 
     polgármester                    jegyző 
 


