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                                                  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 26.-án 
21 órakor megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. 
 
Jelen vannak: 
 
 Kaszanyi József  polgármester 
 Paskó Zoltán  alpolgármester 
 Gecser István  képviselő 
 Gér Viktor        képviselő 
 Guth Jánosné  képviselő 
 Kovácsné Dr.Dóczi Ildikó  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 7 jelen van, a megjelenési 
arány 100 %-os. 
 
Kaszanyi József polgármester előterjeszti a képviselőtestületi ülés napirendjét. 
 
Kaszanyi József polgármester 3 napirendi pont felvételét javasolja: 
 

 Babarczai Gábor Felszabadulás tér 2. önkormányzati bérlakás visszaadása 

 
 NOKI ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola Mende, Felszabadulás tér 2. 

száma alatti telephelyének megszüntetése (elvi döntés) 
 

 A Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-4.5.2-11 kódszámú, 
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése” elnevezésű pályázatban való részvétel és a szükséges önerő 
biztosítása 

 
Kaszanyi József polgármester a meghívóban kiadott 3. napirendi pont- Intézmények 
fűtéskorszerűsítése- levételét javasolja. 

 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal. 
ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el. 
 
 
                                                   NAPIRENDEK: 
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    Tárgy:                                                                                                 Előadó: 
 
 

1.) 2012. évi önkormányzati költségvetés    Kaszanyi József polgármester 
 tárgyalása – I. forduló 
 
2.) KMOP-4.6.1.-11 számú pályázati felhívású,   Kaszanyi József polgármester 
óvoda bővítés projektjének finanszírozási igénye 

 
 
3.) Közoktatási intézkedési terv módosítása  Fáskerti Tiborné jegyző 
 
4.) 99/2011.(IX.29.) számú önkormányzati            Kaszanyi József polgármester 
határozat módosítása 
 
5.) 109/2011.(X.27.) számú önk. határozat            Kaszanyi József polgármester 
módosítása 
 

     6.) Babarczai Gábor Felszabadulás tér 2.              Kaszanyi József polgármester 
     önkormányzati bérlakás visszaadása 
 

7.) NOKI ÁMK Géza Fejedelem Általános             Kaszanyi József polgármester 
Iskola Mende, Felszabadulás tér 2. száma alatti 
telephelyének megszüntetése (elvi döntés) 
 
 
8.) A Közép-Magyarországi Operatív Program     Kaszanyi József polgármester 
KMOP-4.5.2-11 kódszámú, „Szociális  
alapszolgáltatások és gyermekjóléti  
alapellátások infrastrukturális fejlesztése”  
elnevezésű pályázatban való részvétel és a  
szükséges önerő biztosítása 

   
1./ Napirendi pont tárgyalása:. 2012. évi önkormányzati költségvetés 
tárgyalása- I. forduló   
 
Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző 
 
Fáskerti Tiborné: A Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a 2012.évi költségvetést, 
elhangzott az ülésen,hogy az írásban kiadott tervezet változott,26.000.000.- Ft-ra 
emelkedik a bevételünk. Sajnos azonban a védőnőknél a munkaadói járulék nem 
került betervezésre, ezért 1.141.000.- Ft-ot ide pluszban terveznünk kell. A 
polgármesteri hivatalnál a bértömeg a tavalyihoz képest csökkent 15.000.000.- Ft-al.  
Igyekeztünk alacsonyabb bérigényű dolgozókat felvenni annak a pénzügyes 
kolléganőnek a helyére, aki elment, mert neki főiskolai végzettsége volt. A 
nyugdíjbavonult és tavaly újonnan felvett dogozó  bérigénye között is nagy a 
különbség 1.996.000.- Ft volt. A köztisztviselőknek évről évre csökkent az illetménye, 
először a 13. havi bér elvételével, utána a ruhapénzzel, ezt követően a kafetériánk is 
csökkent, levették bruttó 200.000.- Ft 19 %-os adótartalommal, az idén 30 /-os 
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adótartalommal csökkent. Kérném a testülettől, hogy ennyi bértömeg 
megtakarításból legalább annyit szeretnék visszakérni, amennyit veszítettek tavaly, 
1.100.000.- Ft-ot és annyit szeretnék kérni, hogy a köztisztviselők legyenek annyira 
megbecsülve, hogy annyi bérük legyen, mint tavaly. 
 
Kaszanyi József: Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyaltuk a civil szervezetek 
támogatását és a bizottság javaslata a támogatás összegét illetően 1.900.000.-Ft. 
Módosító javaslatként felvetnék 1.050.000.-Ft összeget. Kevés pénzből kell 
gazdálkodnunk, meg kell szorítanunk a kiadásokat.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 1/2012.(I.26.)számú Önk.Határozat 
 2012.évi költségvetés 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a beterjesztett önkormányzati  
2012. költségvetést elfogadja és rendelettervezet elkészítésére javasolja az alábbi 
módosításokkal:  
 
 

Feladathely: Bevétel (E.Ft-ban ) Kiadás:  (E.Ft-ban) 

IPA 1.000  

Lakásfenntartási 
támogatás 

 300 

Rendk.gyermekvédelmi 
tám. 

 500 

Mikuláscsom. 
rendk.gyermekvédelmi 
tám. 

 500 
 

ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK: 
Civil szervezetek 

1350  

Védőnői szolg. Szem.jutt.  1.131 

Reprezentáció      81  

ÖSSZESEN: 2.431 2.431   

 
Határidő: rendelettervezetet benyújtására: 2012. február 15. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Az A.S.A. Kft 2012.évi közszolgáltatási díjaival kapcsolatban 2 
ajánlatot kaptunk, a lakosság hulladékszállítási díja nem emelkedne a tavalyi évhez 
képest, viszont ezáltal veszteség éri a Kft. Ajánlatunk szerint vállaljuk át a veszteség 
felét, vagy módosítsunk a műszaki tartalmon, így a lakossági zöldhulladék gyűjtést 
2012 évben nem végezné el az A.S.A. Kft. Javaslom ez utóbbi elfogadását. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 2/2012.(I.26.)számú Önk.Határozat 
 Közszolgáltatási díj módosítása 
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 Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az A.S.A. 
Magyarország KFT. közszolgáltatási díj módosítására tett javaslatát , mely 
szerint 2012. évben az A.S.A Magyarország KFT. által nyújtott szolgáltatás 
műszaki tartalmát csökkenti oly módon, hogy a  lakossági zöldhulladék-
gyűjtést 2012. évben nem biztosítja a településen.  

 
Határidő: határozat megküldésére 15 nap. 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
2./ Napirendi pont tárgyalása:  KMOP-4.6.1.-11 számú pályázati felhívású,    
óvoda bővítés projektjének finanszírozási igénye  
 
Előadó:. Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Önkormányzatunknak lehetősége van elindulni a KMOP-4.6.1.-11 
számú pályázati felhíváson, óvoda bővítés projektjének finanszírozási igényével. A 
Fő utca 10. szám alatti óvodát szeretnénk bővíteni 3 foglalkoztatóval.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 3/2012.(I.26.)számú Önk.Határozat 
 KMOP-4.6.1.-11 számú pályázati felhívású,  

óvoda bővítés projektjének finanszírozási igénye    
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy indul a 
KMOP-4.6.1.-11  számú pályázati felhíváson, az alábbi módon: 
A projekt címe: Mende Óvoda Bővítés 
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2235 Mende, Fő u. 10. sz 
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 15 hrsz 
A pályázati konstrukció száma: KMOP-4.6.1.-11 

 
A projekt összes költsége a pályázattal (részletes költségbecslési táblával) 
megegyezően: 
 

Ovi Költség (Brt.) belső arány 

Tervezés         4 500 000,00     2,14% 

Kiviteli         3 000 000,00     1,43% 

Tanulmány         1 000 000,00     0,48% 

Tervellenőr 
                                              
-       0,00% 

Közbeszerzés         1 000 000,00     0,48% 

Projektmenedzsment         4 000 000,00     1,90% 

Műszaki ellenőr         2 100 000,00     1,00% 

Jogi szolgáltatás  
                                              
-       0,00% 

Nyilvánosság         1 000 000,00     0,48% 

Könyvvizsgálat            400 000,00     0,19% 
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Eszköz       20 000 000,00     9,50% 

Kivitelezés     173 525 000,00     82,42% 

Összesen:     210 525 000,00     100,00% 

Önerő       10 526 250,00     5% 

Támogatás     199 998 750,00     95% 

 
 

Mende Község Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy a ROP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 
költségvetésében elkülöníti.  

 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3./ Napirendi pont tárgyalása:  Közoktatási intézkedési terv módosítása 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: Az óvoda bővítésére kiírt pályázat miatt szükség van a Közoktatási 
Intézkedési Terv módosítására. Pályázat benyújtásával szükséges kiváltani a Római 
Katolikus Egyház tulajdonában lévő Dózsa György úti óvoda épületét a Fő utcai 
óvoda csoportszobákkal való bővítése útján. Az Oktatási Bizottság ülésén tárgyaltuk 
ezzel kapcsolatban azt is,hogy a művelődési ház átszervezése miatt is módosítani 
kell a tervet, ne szerepeljen benne a művelődési ház, mint intézményegység, csak a 
könyvtár és teleház. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 4/2012.(I.26.)számú Önk.Határozat 
 Közoktatási intézkedési terv módosítása   
 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a 
NOKI ÁMK Intézményfenntartói Társulás Közoktatási Intézkedési tervének 4.) 
Óvodai nevelés: Fejlesztési irányok feladatok részét az alábbiakkal bővíti ki: 

 Pályázat benyújtásával kiváltani a Római Katolikus Egyház 
tulajdonában levő Dózsa György úti óvoda épületét a Fő utcai 
óvodaépület csoportszobákkal való bővítése útján. 

 A Közoktatási Intézkedési Terv. 5. Általános iskolai nevelés és oktatás: 
Fejlesztési irányok, feladatok részét:  Mende, Felszabadulás tér 2. sz. 
alatt működő telephely megszüntetésével, az alsó tagozatos 
gyermekek buszjárattal történő közlekedtetése a Forrás közi iskola 
komplexumba. 

 
 Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy az 
Közoktatási Intézkedési Terv Közművelődési Intézményegység részénél a 
mendei művelődési ház (mint intézményegység-rész) megszüntetésre kerül. 

 
Határidő:  átvezetésre 15 nap. 
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 Felelős:  Fáskerti Tiborné jegyző 

 
 
4./ Napirendi pont tárgyalása:  99/2011.(IX.29.) számú önkormányzati             
határozat módosítása 
 
Előadó:.Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A tavalyi évben Patak vendéglő bérbeadásával kapcsolatban hozott 
határozat módosítását kérném, hogy fogadja el a testület. Itt volt a múlt héten az 
ügyvéd úr, aki foglalkozik a bérbeadással kapcsolatos szerződésekkel. 
Megbeszéltük, hogy miután változik az önkormányzat vagyonkezelése, ezért az 
volna a jó, hogy a vagyonkezelést adnánk át a Mendevíz Kft-nek, ezért mindkét 
határozatot módosítanunk szükséges. Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a 
napirendet. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 5/2012.(I.26.)számú Önk.Határozat 
 99/2011.(IX.29.) számú önkormányzati             

határozat módosítása 
 
 Mende Község Önkormányzata elhatározza, hogy a tulajdonát képező Patak 
Vendéglő (Mende, Fő u. 46/a.)  teljes épületére vagyonkezelési szerződést 
köt a MENDEVÍZ KFT. – vel  az alábbi feltételekkel:  

 
 Köteles elsősorban a közétkeztetésre biztosítani az éttermi részt. 
 A képviselőtestület támogatni kívánja a kft. tevékenységi körébe tartozó 

feladatellátását, ezért az épületért bérleti díjat nem állapít meg.  
 

 A vagyonkezelési szerződés  megkötésével a képviselőtestület a 
polgármestert bízza meg. 

 
 Határidő: szerződés megkötésére: 2012. febr. 1. 

Felelős: Kaszanyi József polgármester 
 
5./ Napirendi pont tárgyalása:  109/2011.(X.27.) számú önk. határozat           
módosítása 
           
Előadó:  Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A napirend tárgya szintén egy tavaly hozott határozat módosítása, 
melyet ülésén a Pénzügyi Bizottság megtárgyalt, kérem a határozat módosításának 
elfogadását. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
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 6/2012.(I.26.)számú Önk.határozat 
 109/2011.(X.27.) számú önk. határozat  módosítása 
 

 Mende Község Önkormányzata elhatározza, hogy a tulajdonát képező Mende, 
Fő u. 14/a sz. alatti (volt takarékszövetkezet)  teljes épületére 
vagyonkezelési szerződést köt a MENDEVÍZ KFT. – vel  az alábbi 
feltételekkel:  

 
 A  MENDEVÍZ KFT. elsősorban a jelenlegi bérlőkkel köt szerződést.  
 A képviselőtestület támogatni kívánja a kft. tevékenységi körébe tartozó 

feladatellátását, ezért az épületért bérleti díjat nem állapít meg.  
 

 A vagyonkezelési szerződés megkötésével a képviselőtestület a 
polgármestert bízza meg. 

 
 Határidő: szerződés megkötésére: 2012. febr. 1. 
 Felelős: Kaszanyi József polgármester 

6./ Napirendi pont tárgyalása:. Babarczai Gábor Felszabadulás tér 2. 
önkormányzati bérlakás visszaadása 
 
Előadó:.Kaszanyi József polgármester 

Kaszanyi József: Babarczai Gábor mai napon megjelent hivatalban és írásban 
bejelentette, hogy a Mende, Felszabadulás tér 2. sz. alatti önkormányzati bérlakást 
visszaadja az önkormányzat részére, a lakás üresen van, elköltöztek.  

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 7/2012.(I.26.)számú Önk.határozat 
 Babarczai Gábor Felszabadulás tér 2. önkormányzati  
 bérlakás visszaadása 
 

 Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy 
Babarczai Gábor 2235 Mende, Felszabadulás tér 2. sz. alatti lakos a 2235 
Mende, Felszabadulás tér 2. sz. alatti önkormányzati bérlakást visszaadja. 
 
Határidő: 
Felelős: Kaszanyi József polgármester 

 
7./ Napirendi pont tárgyalása:. NOKI ÁMK Géza Fejedelem Általános              
Iskola Mende, Felszabadulás tér 2. száma alatti telephelyének megszüntetése 
(elvi döntés) 
 
Előadó:.Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A parlament által elfogadott köznevelésről szóló  törvény szerint a 
2012-2013-as tanévben 2013. január 1-tól az alapfokú oktatás – nevelés fenntartója 
az állam lesz a Kormányhivatalain keresztül.  
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A költségvetés tervezésekor megvizsgáltuk az induló első osztályosok létszámait is, 
és megállapítottuk, hogy Mende községben nagyon kevés osztálylétszámmal indulna 
az első osztály, a pusztaszentistváni iskolában előreláthatólag 6 fővel, míg a falusi 
iskolába 15 fővel. A többi évfolyamon kicsit jobb a helyzet a jelenlegi I. évfolyamon 
15 fő, II. évfolyamon 14 fő, a III. évfolyamon 14 fő jár a Pusztaszeintistváni iskolába.   
A választási kampány során  ígértem, hogy megmarad a pusztaszentistváni iskola, 
nem zárjuk be, de megvizsgálandó, hogy a 2012/2013-as tanév hogyan indulhat 
majd. Az állami fenntartás 2013. évtől feladat finaszírozást von maga utána így nem 
lehet tudni, hogy az állam a Pusztaszentistváni iskolát fenntartja-e , vagy megszünteti 
majd a pusztaszentistváni telephelyet. Az minden esetre már most megállapítható, 
hogy iskolát ilyen kis létszámmal, nem gazdaságos  működtetni és a 
pusztaszentistváni kisiskolásoknak be kell jönni Mendére a központi iskolába.  
Az Oktatási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a telephely megszűnését, 
kérem, hogy hozzuk meg az elvi döntést erről. 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 8/2012.(I.26.)számú Önk.határozat 
 NOKI ÁMK Géza Fejedelem Általános              

 Iskola Mende, Felszabadulás tér 2. száma alatti  
telephelyének megszüntetése (elvi döntés) 

 
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – az Oktatási Szociális 
és Sport valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  előkészítése 
alapján – kifejezi azon szándékát, hogy a NOKI ÁMK Géza Fejedelem 
Általános Iskola Pusztaszentistván Felszabadulás tér 2. sz. alatti telephelyét a 
2012/2013. tanévtől megszünteti. 
 A jelenleg ezen a telephelyen tanuló 1-4 osztályos (alsó tagozatos) tanulók 
nevelését-oktatását a képviselőtestület a NOKI ÁMK Géza Fejedelem 
Általános Iskola Mende, Forrás köz 1. sz. alatti épületében biztosítja.  
 Az elvi döntést a 2012. évi költségvetés gazdasági mutatói indokolják. Az 
osztályok Forrás közi épületben történő elhelyezésével a Pusztaszentistváni 
telephely rezsiköltségeit az önkormányzat meg tudja takarítani. Az alsó 
tagozatos tanulók – Pusztaszentistváni telephelyről történő – bejárását az 
önkormányzat képviselőtestülete, a helyi buszjárat útján, ingyenesen 
biztosítja. 
 Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri az Oktatási 
Szociális és Sport Bizottságot, hogy – a NOKI ÁMK intézményvezetőjével és a 
Géza Fejedelem Általános Iskola tagintézményvezetőjével, - vizsgálja meg és 
döntésre készítse elő, hogy a tervezett telephely megszüntetésnek :  

 Milyen intézményi kihatása lehet, 

 Milyen munkajogi következményekkel járhat 

 Összességében milyen pénzügyi kihatása lehet.  
 

 Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a 
döntés előtt beszerzi a NOKI ÁMK alkalmazott közösségének a Szülői 
Munkaközösségnek és a Géza Fejedelem Általános Iskola 



 9 

Diákönkormányzatának Pusztaszentistváni telephely megszüntetésével 
kapcsolatos véleményét.  

 
 A képviselőtestület a tervezett intézkedés megtételének szakmai 
véleményezését megkéri a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási 
Főosztályától.  

 
Határidő:  

1.) alkalmazotti nevelőtestület, szülői munkaközösség 
tájékoztatására: 2012. jan. 27. 

2.) Szakértő megbízására 2012. febr. 5. 
3.) Alkalmazotti nevelőtestület, szülői munkaközösség, 

diákönkormányzat véleményének beszerzésére : 2012. febr. 
1. 

4.) Forrás közi épület tantermi befogadóképességének 
vizsgálata : 2012. február 5. 

5.) Oktatási Szociális Bizottság előkészítő ülése : 2012. február 
29-ig. 

 
 Felelős: 

1.) pontban foglaltak : Kaszanyi József  polgármester 
2.) pontban foglaltak: Kaszanyi József polgármester 
3.) pontban foglaltak : Fáskerti Tiborné jegyző 
4.) pontban foglaltak: Kaszanyi József polgármester 
5.) pontban foglaltak: Gér Viktor biz. elnök 

 
8./ Napirendi pont tárgyalása: A Közép-Magyarországi Operatív Program     
KMOP-4.5.2-11 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázatban való 
részvétel és a szükséges önerő biztosítása 
   
Előadó: Kaszanyi József polgármester 

Kaszanyi József: Mendén létesítendő bölcsőde megvalósításához pályázatot 
szeretnénk benyújtani. Ehhez önerő biztosítása is szükséges. Január 9-én beadtuk a 
pályázatot és hiánypótlási felhívásban kaptunk lehetőséget arra, hogy megerősítsük 
az elvi határozatot a szükséges önerő biztosításáról, amely a 2012. évi 
költségvetésünkben már szerepel. 

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 9/2012.(I.26.)számú Önk. Határozat 
 A Közép-Magyarországi Operatív Program      
 KMOP-4.5.2-11 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások  
 és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése”  
 elnevezésű pályázatban való részvétel és a szükséges önerő  
 biztosítása    
 

Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete  
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1.)Döntött abban hogy pályázatot kíván benyújtani a Közép-Magyarországi 
Operatív Program KMOP-4.5.2-11 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű 
felhívásra.A tervezett fejlesztés új bölcsőde létesítésére irányul Mendén. A 
fejlesztés tervezett költsége: bruttó 164.363.170.- Ft, amelyre az 
önkormányzat 147.926.853.- összegű pályázati támogatást igényel.  
2.)Döntött abban, hogy a tervezett fejlesztés megvalósításához szükséges 
16.436.317.- összegű önerőt a 2012. és 2013. évi költségvetéséből biztosítja. 
3.)felhatalmazza Kaszanyi József polgármestert a pályázat benyújtására, a 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
           Határidő: folyamatos 

Felelős: Kaszanyi József polgármester 
  
 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kaszanyi József polgármester a képviselőtestületi ülést  21 óra 20 perckor  
berekesztette.   
 
 
 
                             -kmf-    
 
 
 
   Kaszanyi József             Fáskerti Tiborné 
     polgármester                    jegyző 
 
                  
 
 


