
 
                                               J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  2012. június  25.-én 18 

órakor  megtartott  üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. 

 

 

Jelen vannak:           
  Paskó Zoltán  alpolgármester 

  Gecser István  képviselő 

  Gér Viktor  képviselő 

  Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó  képviselő 

  Lilik Pál  képviselő  

 

 

Meghívottak:                 Fáskerti Tiborné  jegyző 

 

Távolmaradt:                Kaszanyi József        polgármester 

                                       Guth Jánosné  képviselő                 

  

 

Kaszanyi József polgármester távolléte miatt Paskó Zoltán alpolgármester a jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel a 7  főből 5 jelen 

van, a megjelenési arány 71,43 %-os. 

 

Paskó Zoltán  alpolgármester előterjeszti az  ülés napirendjét. A meghívóban kiadott 

napirendek tárgyalásánál 5.) napirendként javasolja vagyonrendelet módosítását megtárgyalni.  

A kiadott többi napirend átszámozódik. 

A meghívóban utolsóként kiadott napirend után alábbi napirendek tárgyalását javasolja 

felvenni. 

 

 

 Mende Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési ütemterve 

 Juhász Sándor Mende, Fő utca 14. sz. alatti kozmetikus helyiség bérleti szerződésének 

felmondása 

 Járdaépítési kérelmek 

 Kelemen Tamásné és kk. Maróthi Szilvia kártérítési ügye 

 Mendevíz Kft vízműtársulathoz való csatlakozása 

 

  

Képviselők részéről napirend felvételére javaslat nem volt.  

 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal. ellenszavazat nélkül 

az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el. 



 

 

 

                                                   NAPIRENDEK: 

 

  Tárgy:                                                                                                 Előadó: 

 

1.) Kérelem a NOKI ÁMK Alapfokú Művészet-  Demeterné Ecseri Katalin 

oktatási Intézmény mendei telephelyén     NOKI ÁMK ig .  

2012/2013-as tanévben létszámbővítésről 

 

2.) NOKI ÁMK alapító okiratának módosítása   Demeterné Ecseri Katalin 

         NOKI ÁMK ig. 

 

3.) NOKI ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház   Paskó Zoltán 

épületének funkció-váltása     alpolgármester 

 

4.) NOKI ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola  Paskó Zoltán 
Felszabadulás tér 2. sz. alatti épületének funkció-   alpolgármester 

váltása 

 

5.) Vagyonrendelet módosítása     Fáskerti Tiborné  

         jegyző 

 

6.) Mende Község Önkormányzatának     Paskó Zoltán 

tulajdonában levő FIAT DOBLO gépjármű    alpolgármester 

átadása MENDEVÍZ KFT . részére 

 

7.) Mende sportkoncepció megtárgyalása   Paskó Zoltán 

         alpolgármester 

 
8.) Fáskerti Tiborné jegyző általi jegyzői feladatok  Paskó Zoltán 

helyettesítése Kóka községben      alpolgármester 
 

9.) Mende Község Önkormányzatának 2012. évi közbe- Paskó Zoltán 

     szerzési ütemterve      alpolgármester  

 

     10.) Juhász Sándor Mende Fő u. 14. sz. alatti kozmetikus          Paskó Zoltán 

        helyiség bérleti szerződésének felmondása   alpolgármester 

 

     11.) Járdaépítési kérelmek      Paskó Zotlán 

         alpolgármester 

 

     12.) Kelemen Tamásné és kk. Maróthi Szilvia kártérítési  Paskó Zoltán  

       igénye        alpolgármester 

 

     13.) MENDEVÍZ KFT. vízműtársulathoz való csatlakozása Paskó Zoltán 

         alpolgármester  
 

 



 

1./ Napirendi pont tárgyalása:  Kérelem a NOKI ÁMK Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény mendei telephelyén 2012/2013-as tanévben létszámbővítésről 

 

Napirend  írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

  

Előadó: Paskó Zoltán alpolgármester  

 

Fáskerti Tiborné:  A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirend anyagát és javasolja a 

képviselőtestületnek, hogy elviekben járuljon hozzá a létszámbővítéshez. 

Konkrét döntést majd a következő tanév elején hozzon a testület a  tényleges igényeknek 

megfelelően.  

                                                

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta meg. 

 

 

            69/2012.(VI.25.)számú Önk. Határozat 

            NOKI ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

            mendei telephelyén 2012/2013-as tanévben létszámbővítés 

 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény mendei telephelyén a 2012/2013-as tanévben történő 

létszámbővítéshez elviekben hozzájárul. A konkrét igényeknek megfelelően a következő 

tanév elején dönt a képviselőtestület a létszámbővítésről.  

 

Határidő: kivonat megküldésére: 15 nap 

Felelős : Kaszanyi József polgármester 
 

 

2./ Napirendi pont tárgyalása: NOKI ÁMK Alapító Okiratának módosítása 
 

 

Előadó: Paskó Zoltán alpolgármester 

 

 

Fáskerti Tiborné:  A Petőfi Sándor Művelődési Ház kikerül a NOKI ÁMK Alapító Okiratából 

és a NOKI ÁMK vagyonából. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 

alapító okirat módosítását.  

  

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta meg. 

 

          70/2012.(VI.25.)számú Önk. Határozat 

          NOKI ÁMK Alapító Okiratának módosítása  

 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az 

alábbiak szerint módosítja:  



 

1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti  közművelődési intézményegység neve és 

címe az alábbiak szerint módosul.  

 

4. Az intézmény intézményegységei 

(tagintézményei, telephelyei): 
 

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

NOKI ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház , 

Községi és Iskolai
1
  Könyvtár és Teleház  

Mende, Fő u. 14.  –tagintézmény 

 

 

2.) Az alapító okirat 8. számú pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

8. Az intézmény tevékenységi jellege, 

fajtája:   

Közszolgáltató költségvetési szerv,  

közintézmény 

Törzskönyvi azonosítója: 652269 

OM azonosító:201091 

 

 

3. ) Az alapító okirat 17. a feladatellátást szolgáló vagyonból kikerül a NOKI ÁMK Petőfi 

Sándor Művelődési Ház épülete az alábbiak szerint:  

 

17. A feladatellátást szolgáló vagyon:   

Mende 13. hrsz. (természetben Mende, Szent 

István park 1. sz. alatt található, művelődési ház 

épület) kizárólagosan önkormányzati 

tulajdonban lévő,  

 

 

 

Határidő: MÁK –nál történő átvezetésre 30 nap. 

Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
 
3./ Napirendi pont tárgyalása:  NOKI ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház épületének 

funkció-váltása 

 

Előadó: Paskó Zoltán alpolgármester 

 

Fáskerti Tiborné:  A Mende, Szent István park 1. sz. alatti, a mendei 13. hrsz-ú ingatlanon 

levő épület az ingatlannyilvántartásban kultúrház, melegítő konyha és étkező megnevezéssel  

van feltüntetve. Mivel az épület funkciója megváltozik, - szabadidőközpont lesz -, ezért a 

nyilvántartásban is módosítani szükséges. A funkció váltást át kell vezettetni a földhivatali 

nyilvántartásban. A Pénzügyi Bizottsága javasolja a funkció váltás átvezetését úgy, hogy a 

képviselőtestület a korábbi funkciót szüntesse meg és helyette az új – szabadidőközpont – 

funkciót határozza meg. A korábbi képviselőtestületi döntésnek megfelelően felhívom a 

képviselőtestület figyelmét, hogy a folyamatos munkálatok végzéséhez, és majdani 

kifizetéséhez a 2012. évi költségvetésben előirányzatot kell biztosítani.  

                                            
 



 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi rendelet módosítását elfogadja. 

 

          71/2012.(VI.25.)számú Önk. Határozat 

          NOKI ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház 

          épületének funkció-váltása 

 

Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározza, hogy a 2235 Mende, Szent 

István park 1. sz. - mendei 13 hrsz-ú - ingatlanon levő épületben a  

 kultúrház, melegítőkonyha és étkező funkciót (kivett 

megnevezést ) megszünteti, és 

  helyette szabadidőközpont funkciót határoz meg.  

 

Határidő: Földhivatali átvezetésre:  2012. július 15.  

Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 

4./ Napirendi pont tárgyalása:  NOKI ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola 

Felszabadulás tér 2. sz. alatti épületének funkció-váltása 

 

Előadó: Paskó Zoltán alpolgármester 

 

Fáskerti Tiborné:  A Felszabadulás tér 2. szám alatti iskolaépületnél is funkció-váltás történik. 

A Pénzügyi Bizottság javaslatára ne általános iskola legyen, hanem civil ház, mivel 

2012/2013-as tanévben már gyerekek nem járnak a Pusztaszentistváni iskolába. Erre kell a 

képviselőtestületnek döntést hoznia. 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta meg. 

 

 72/2012.(VI.25.)számú Önk. Határozat 

NOKI ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola 

Felszabadulás tér 2. sz. alatti épületének funkció-váltása 

 

Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározza, hogy a 2235 Mende, 

Felszabadulás tér 2. sz. ingatlanon levő épületben  

 az általános iskola ( kivett megnevezést) megszünteti, és 

 helyette civil ház funkciót határoz meg. 

 

Határidő: Földhivatali átvezetésre: 2012. július 15. 

Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 

5./ Napirendi pont tárgyalása:  Vagyonrendelet módosítása 

 

Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző 

 

Fáskerti Tiborné:  Az előbbi két napirendhez kapcsolódik a vagyonrendelettel kapcsolatos 

módosítás. A művelődési ház és az általános iskola épülete is korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyonként szerepelt a rendeletben. Funkció-váltás miatt ez a két épület a forgalomképes 



törzsvagyonba kerül át. A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek a rendelet 

módosításának elfogadását. 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi rendeletet alkotta meg. 

 

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

9/2012. (VII.4.) számú 

 

RENDELETE 

 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat vagyonáról szóló 

14/1995. (IX.30.) számú rendelet 2. és 3. számú mellékletét módosította.  

 

 

6./ Napirendi pont tárgyalása:  Mende Község Önkormányzatának tulajdonában levő 

FIAT DODLO gépjármű átadása MENDEVÍZ KFT részére 

 

Előadó: Paskó Zoltán alpolgármester 

 

 

Fáskerti Tiborné:  A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirend anyagát. Javasolja a 

képviselőtestületnek, hogy bérleti szerződés alapján havi 5.000.-Ft bérleti díjat fizessen a Kft. 

az önkormányzatnak 2012. augusztus 31-ig.  

 

Lilik Pál:  Miért van szükség erre? 

 

Fáskerti Tiborné:  A gépjármű az önkormányzat tulajdonát képezi, ha valami történik, az a mi 

felelősségünk lesz. Részletes, mindenre kiterjedő szerződést fogunk kötni. Azért lesz csak 

augusztus 31-ig megkötve a szerződés, mert szeptembertől ismét kell hordani az iskolatejet. A 

gyerekek nagyon megszerették, és ez volt az első év, hogy az önkormányzatnak nem kellett 

erre fedezetet biztosítania. Korábban a Jásztej az iskolába szállította a tejet, de járat változás 

miatt ebben az évben ezt nem lehetett megoldani. Meg kell velük tárgyalni, hogy van-e rá 

mód, hogy szeptembertől ők szállítsák ki az iskolába a tejet.  

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta meg 

 

 

 73/2012.(VI.25.)számú  Önk.határozat 

Mende Község Önkormányzatának tulajdonában leve 

FIAT DOBLO gépjármű átadása MENDEVÍZ KFT részére 

 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonát képező JEM 038 frsz-ú 

FIAT Doblo Cargo 1,2 MPI 1240 cm3 típusú, fehér színű gépjárművet a MENDEVÍZ KFT-

nek használatba adja 2012. augusztus 31-ig. 

 

A képviselőtestület 5.000.-Ft/hó összegű bérleti díjat állapít meg. 



 

A bérleti szerződés megkötésével a képviselőtestület a polgármestert bízza meg. 

 

Határidő: bérleti szerződés megkötésére: azonnal 

Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 

 

7./ Napirendi pont tárgyalása:  MENDE sportkoncepció megtárgyalása 

 

Előadó: Paskó Zoltán alpolgármester 

 

Fáskerti Tiborné:  A Pénzügyi Bizottság azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy  a július 

26-i soros képviselőtestületi ülésre hívjuk el a sportkoncepció készítőjét Lilik Pált, és 

részletesen beszéljük át. 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

elhatározza, hogy a 2012. július 26-i soros képviselőtestületi ülésre meghívja Lilik Pált a 

sportkoncepció részletes megtárgyalása miatt. 

 

8./ Napirendi pont tárgyalása:   Fáskerti Tiborné jegyző általi jegyzői feladatok 

helyettesítése Kóka községben  

 

Előadó: Paskó Zoltán alpolgármester 

 

Fáskerti Tiborné:   Nem tudom, hogy mindenki előtt ismert-e az, hogy megpályázom Kókán a 

megüresedett jegyzői állást. Július 13-ig lehet benyújtani a pályázatot. Jelenleg nincs 

jegyzőjük, ezért kértek fel engem a helyettesítésre és azért is, mert már többször elvállaltam 

ott a helyettesítést. 28 éve dolgozom itt Mendén, és nem fogok lehajtott fejjel elmenni. Az 

elmúlt hosszú évek alatt semmiféle megrovást munkámmal kapcsolatosan nem kaptam. 

Békességgel, emelt fővel szeretnék elmenni. A helyettesítés heti egy napra szólna, ezeken a 

napokon szabadságot fogok kivenni. Ha elnyerem Kókán a jegyzői állást, nem fogok 

szabadság megváltást kérni. Az ottani képviselőtestület július 16-án fog döntést hozni a 

benyújtott jegyzői pályázatok alapján. Ha engem neveznek ki jegyzőnek, akkor végleges 

áthelyezéssel szeretnék innen elmenni, és így még két hónapot itt dolgoznék, és majd csak 

szeptember 17-én kezdenék Kókán. Ha megnyerem a pályázatot, akkor itt Mendén is azonnal 

ki kell írni. Biztos, hogy sok pályázó lesz, mert a 2000 fő alatti településeken nem lesznek 

önálló hivatalok és azok a jegyzők, akik ilyen településen dolgoznak, már most nézelődnek 

állás után.  

 

Gecser István:  Sajnálom, hogy el fog menni a jegyző és főleg azt, hogy pont ebben a 

ciklusban, amikor mink vagyunk képviselők. Javaslom a helyettesítés engedélyezését. 

 

Fáskerti Tiborné:  Ezeket a nagy feszültségeket olyan helyen., ahol nem élek, könnyebben ki 

tudom küszöbölni, mit helyben, ahol lakom. Ha itt is kiírjuk a jegyzői állást, mindenféleképp 

6 hónap próbaidőre kellene felvenni az új jegyzőt, hogy a képviselőtestület ki tudja próbálni. 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta meg 

 

 



 74/2012.(VI.25.)számú  Önk.határozat 

 Fáskerti Tiborné jegyző általi jegyzői feladatok 

 helyettesítése Kóka községben 

 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete engedélyezi Fáskerti Tiborné jegyző 

részére, hogy 2012. június 15-től jegyzői feladatokat lásson el - helyettesítésként – Kóka 

Község Önkormányzatánál mindaddig, amíg Kóka Községben a jegyzői pályázat kiírását 

követően jegyzőt neveznek ki. 

  

Határidő: megküldésre azonnal 

Felelős: Kaszanyi József polgármester  

 

9./ Napirendi pont tárgyalása:  Mende Község Önkormányzatának 2012. évi 

közbeszerzési ütemterve 

 

Előadó: Paskó Zoltán alpolgármester 

 

Fáskerti Tiborné:  A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirend anyagát és javasolja, hogy a 

képviselőtestület a 2012. évi közbeszerzési ütemtervében a közétkeztetés, új bölcsöde és 

óvodabővítés feladatokat határozzon meg. 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta meg 

 

 

 75/2012.(VI.25.)számú  Önk.határozat 

             Mende Község Önkormányzatának 2012. évi  

           közbeszerzési ütemterve  

 

Közbeszerzés 

tárgya 
Típusa 

Teljesítés 

ideje 

Eljárás 

megindításának 

tervezett ideje 

Eljárás típusa 
CPV 

kód 

Közétkeztetés  Szolgáltatás 2012 2012. 07. 
Nemzeti 

eljárásrend 
   

Új Bölcsöde   Építés 2012-13 2012. 08. 
Nemzeti 

eljárásrend  
   

Óvoda-bővítés Építés 2012-13 2012. 10. 
Nemzeti 

eljárásrend 
 

 
Határidő: kihirdetésre: 15 nap. 

Felelős: Kaszanyi József polgármester  

 

 

10./ Napirendi pont tárgyalása:  Juhász Sándor Mende, Fő utca 14. sz. alatti kozmetikus 

helyiség bérleti szerződésének felmondása 

 



Előadó: Paskó Zoltán alpolgármester 

 

Fáskerti Tiborné:  A Fő utca 14. szám alatti fodrász helyiségben lett kialakítva egy 8 m2 

nagyságú kozmetikai helyiség, amelynek bérletét  a bérlő Juhász Sándor 2012. június 1-től 

felmondta. A felmondási idő két hónap, a 19.000.-Ft/hó összeget bérlő ki fogja fizeti. 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta meg 

 

 

 76/2012.(VI.25.)számú  Önk.határozat 

Juhász Sándor Mende, Fő utca 14. sz. alatti kozmetikus 

helyiség bérleti szerződésének felmondása 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Juhász Sándor Mende, Fő utca 

14. szám alatti kozmetikai helyiségbérlet  2012.június 1-től való felmondását 

elfogadja.  

 

Határidő: kiértesítésre: 15 nap 

Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 

 

11./ Napirendi pont tárgyalása:  Járdaépítési kérelmek  

 

 

Előadó: Paskó Zoltán alpolgármester 

 

Fáskerti Tiborné: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a benyújtott kérelmeket. A bizottság 

nem javasolja a kérelmek támogatását, mivel a költségvetésben erre nincs tervezve. 

1.) Juhász Zoltánné Mende, Honvéd utca 82. szám alatti lakos 30.000.-Ft 

2.) Belyák Gyula Mende, Dózsa Gy.út 26. szám alatti lakos 30.000.-Ft 

3.) Szabó Ferenc Mende, Honvéd utca 78. szám alatti lakos 30.000.-Ft összegű építési 

anyagot kért a járda felújításához. 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta meg 

 

 77/2012.(VI.25.)számú  Önk.határozat 

            Juhász Zoltánné Honvéd u.82. járdaépítési kérelme 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Juhász Zoltánné Mende, Honvéd utca 

82. szám alatti lakos járdaépítési kérelmét – fedezethiány miatt – elutasíjta. 

 

Határidő: kiértesítésre:  15 nap. 

Felelős: Kaszanyi József polgármester 

  

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta meg 

 

 78/2012.(VI.25.)számú  Önk.határozat 



            Belyák Gyuláné Dózsa Gy. út 26. járdaépítési kérelme 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Belyák Gyuláné Mende, Dózsa Gy. út 

26. szám alatti lakos járdaépítési kérelmét – fedezethiány miatt – elutasíjta. 

 

Határidő: kiértesítésre:  15 nap. 

Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta meg 

 

 

 79/2012.(VI.25.)számú  Önk.határozat 

            Szabó Ferenc Honvéd utca 78. járdaépítési kérelme 

 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Szabó Ferenc Mende, Honvéd u. 78. 

szám alatti lakos járdaépítési kérelmét – fedezethiány miatt – elutasíjta. 

 

Határidő: kiértesítésre:  15 nap. 

Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 

 

12./ Napirendi pont tárgyalása:  Kelemen Tamásné és kk. Maróthi Szilvia kártérítési 

igénye 

 

 

Előadó: Paskó Zoltán alpolgármester 

 

Fáskerti Tiborné:  Maróthi Szilvia gyermek még 2011. szeptemberében elesett a Forrás közi 

általános iskola udvarán és koponyalapi törést szenvedett, amely miatt maradandó 

halláskárosodása keletkezett a beadvány szerint.  Ma kaptuk meg az édesanya Kelemen 

Tamásné által megbízott ügyvéd értesítését. Az édesanya meg szeretne egyezni az 

önkormányzattal, összesen 4.060.000.-Ft kártérítést kér. A Pénzügyi Bizottság javasolja a 

képviselőtestületnek, hogy vegye fel a kapcsolatot dr. Balázs Gábor ügyvéddel, és bízza meg 

őt a képviselőtestület, hogy képviselje az önkormányzatot ebben az ügyben.  

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta meg 

 

 80/2012.(V.24.)számú  Önk.határozat 

           Kelemen Tamásné és kk. Maróthi Szilvia kártérítési igénye 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza dr. Balázs Gábor ügyvédet, 

hogy Kelemen Tamásné és kk. Maróthi Szilvia kártérítési ügyében képviselje az 

önkormányzatot.  

 

Határidő: megbízási szerződés megkötésére: 15 nap 

Felelős: Kaszanyi József polgármester 



 

 

 

13./ Napirendi pont tárgyalása:  MENDEVÍZ KFT vízműtársulathoz való csatlakozása 

 

Előadó: Paskó Zoltán alpolgármester 

 

Paskó Zoltán:  2011. december 30-án egy új törvény elfogadására került sor, nevezetesen a 

víziközmű szolgáltatásról szóló törvény, mely új feltételeket ír elő. A törvény ugyan 

december 30-án jelent meg, de most július 1-én fognak hatályba lépni a legjelentősebb 

rendelkezései ennek a jogszabálynak.  

Július 1-től víziközmű szolgáltatást már csak a Magyar Energia Hivatal engedélyével lehet 

végezni, meghatározza, hogy milyen gazdasági, társasági formában. Kiemelte, hogy aki július 

1-ig nem csatlakozik valahová, annak vállalnia kell, hogy a Magyar Energia Hivatal fogja 

kijelölni a szolgáltatót, ez által még kevesebb beleszólása lesz bármilyen kérdésbe.  

Az egyik nagyon fontos előírása a jogszabálynak a felhasználói egyenérték kérdése. Ez a 

felhasználói egyenérték számítás kényszeríti arra a különböző társaságokat, 

önkormányzatokat, hogy egységesen kezeljék ezt a kérdést. Ez a bizonyos felhasználói 

egyenérték időszakosan vezeti be, hogy mennyi felhasználói egyenértékkel kell rendelkeznie 

egy-egy ilyen társaságnak egy területen. Ez elsőkörben egy ötvenezres felhasználói 

egyenérték számot jelent, a későbbiekben egy százezreset, és 2016. december 31-ig kell elérni 

a 150.000-es egyenérték számot.  

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta meg 

 

 81/2012.(V.24.)számú  Önk.határozat 

MENDEVÍZ KFT vízműtársulathoz való csatlakozása 

 

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi ivóvíz szolgáltatás ellátását – 

víziközműszolgáltatást – a vízi közművekről szóló 2011.évi CCIX. tv. figyelembe vételével a 

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 2360. Gyál, Kőrösi út 190.) 

üzemeltetésében kívánja ellátni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az üzemeltetés átadásához szükséges  

kialakításával, melyet a tárgyalások lefolytatását követően, a testület elé terjeszt jóváhagyásra. 

 

Határidő: tárgyalások megkezdésére: azonnal 

Felelős: Kaszanyi József  polgármester 

 

 

Több napirend nem volt Paskó Zoltán alpolgármester a képviselőtestületi ülést  20 órakor  

berekesztette.   

 

 

                                                                  -kmf-    

 

 

   Paskó Zoltán              Fáskerti Tiborné 

   alpolgármester                    jegyző 



 


