JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 26.-án
18 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
Lakatos Ildikó
Law on Conto Könyvvizsg.
Zrt.képviseletében
Trefák Istvánné
díszpolgár
Kaszanyi József polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel a 7 főből 7 fő jelen van, a megjelenési
arány 100 %-os.
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó képviselő a 3. napirendi pont után érkezik meg a
képviselőtestületi ülésre.
Kaszanyi József polgármester előterjeszti a képviselőtestületi ülés napirendjét.
Kaszanyi József polgármester a meghívóban kiadott 9-es napirendi pont 4. napirendi
pontként történő tárgyalását javasolja.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen
ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el.

szavazattal.

NAPIRENDEK:
Tárgy:
1.) 2011.IV.negyedévi előirányzat-módosítások
2.) Az önkormányzat költségvetéséről szóló
1/2011.(II.15.) önk. rendelet módosításáról
3.) A 2011.évi pénzügyi teljesítésről beszámoló
zárszámadási rendelet megalkotása
4.) Tájékoztató a 25/2012.(III.23.)számú Önk.
határozatban foglaltakkal kapcsolatban(NOKI ÁMK

Előadó:
Kaszanyi József
polgármester
Kaszanyi József
polgármester
Kaszanyi József
polgármester
Kaszanyi József
polgármester

Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítási munkálatai)
5.) Rendeletalkotás a 2012.évi közigazgatási szünetről

Fáskerti Tiborné
jegyző
Fáskerti Tiborné
jegyző
Fáskerti Tiborné
jegyző
Kaszanyi József
polgármester
Kaszanyi József
polgármester

6.) Köztisztviselők 2011.évi teljesítményértékelése
7.) Köztisztviselők 2012.évi munkájához teljesítménykövetelmények meghatározása
8.) 2012.évi önkormányzati ülések munkaterve
9.) Folyószámla vezetéssel kapcsolatos tájékoztató
10.) „Világító-torony” elnevezésű testvér-települési
fesztiválon való részvétel
11.) A 31-es főút mentén a villanyoszlopokra virágládák
helyezése
12.) Mende állomás, Pusztaszentistván megállóhely
és környékének rendbentartására támogatási szerződés
megkötése a MÁV ZRT-vel.
13.) A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás - sal
továbbtanulásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés
megkötése

Kaszanyi József
polgármester
Kaszanyi József
polgármester
Kaszanyi József
polgármester
Kaszanyi József
polgármester

1./ Napirendi pont tárgyalása:. 2011. IV.negyedévi előirányzat-módosítások
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: Az első 3 napirendet egyben kívánom tárgyalni.
A pénzügyi beszámolót illetően működési bevételek
vonatkozásában az
előirányzatok a teljesítéshez képest lényeges eltérést nem mutatnak . (Módosított
előirányzat: 625305 E. Ft, teljesítés: 617116 E. Ft.) Az iparűzési adó 98%-os
teljesítést mutat. Kiadások tekintetében személyi juttatásoknál – eredeti
előirányzatként szerepeltetett kereteket az intézmények megtartották. Dologi
kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest a teljesítés arányos volt. EU-s
források: 2011. évben nem érintették költségvetésünket. Saját forrásból elkészült
többek közt a Fő utca páratlan oldalának viacolorozása, a Tanács utca viacolor
burkolása, Pusztaszentistvánon szalagkorlát került került elhelyezésre.
Saját forrású beruházás két épület megvásárlása: Patak Vendéglő épülete (Mende,
Fő u. 46/a.) – közétkeztetés biztosítására – 23.000 E. Ft-os értékben. és a
Takarékszövetkezet régi épülete (Mende, Fő u. 14.) – bérbeadás céljából – 5.000 E.
Ft-os értékben. Vásárolt az önkormányzat rendezvénysátrakat, CATEPILLER
árokásógépet, NOKI ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház hangosítására alkalmas
berendezést.
A 2011. évi eszközök mérleg szerinti értéke: 1 904 400 192.- Ft, források értéke:1
537 324 749.- Ft
Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérleg szerinti értéke: 1 822
049 636.- Ft
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
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igen

szavazattal,
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42/2012.(IV.10.)számú Önk. Határozat
2011. IV.negyedévi előirányzat-módosítások
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a
2010. IV. negyedévi előirányzat-módosításokat elfogadja.
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2011.évi
eredeti
előir.:
I.félévi
módosítás
2011.I.félév
i
módosított
előir.:

502548
48979

551527

2011.II.félé
v
módosítás
2011.
Módosított
előirányzat

73778

625305

Határidő: átvezetésre 15 nap
Felelős:Kaszanyi József polgármester
2./ Napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat költségvetéséről szóló
1/2011.(II.15.) önk. rendelet módosításáról
A napirend az 1. napirendi pontban tárgyalva.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg.

6

igen

szavazattal,

Mende Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
5/2012.(V.05.)számú
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 1/2012.(II.24.) számú
költségvetési
rendeletének módosításáról
3./ Napirendi pont tárgyalása: A 2011.évi pénzügyi teljesítésről beszámoló
zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: Fáskerti Tiborné
Fáskerti Tiborné:
A pénzügyi bizottság ülésén részletesen tárgyaltuk a 2011. évi
pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót. A számadatok tükrében megállapítható,
hogy az önkormányzat képviselőtestülete 2011. évben megduplázta az addig felvett
hitelállományát. Saját forrású beruházásaink az alábbiak voltak:
 Az önkormányzat képviselőtestülete - gyarapítva vagyonát – két épület
megvásárlása mellett döntött 2011. évben.
Patak Vendéglő épülete (Mende, Fő u. 46/a.) – közétkeztetés biztosítására –
23.000 E. Ft-os értékben.
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Takarékszövetkezet régi épülete (Mende, Fő u. 14.) – bérbeadás céljából –
5.000 E. Ft-os értékben.
Az önkormányzat vásárolt 619 E. Ft-os értékben rendezvény-sátrakat,
amelyeket az önkormányzati rendezvényeken használni tudtak.
Az önkormányzat áprilisban vásárolt egy CATEPILLER árokásógépet:4.566
E. Ft-ért, amellyel a vízelvezető árkok karbantartását tudja megoldani.
2.010 E. Ft volt a 2011. évi ELMIB részvények értéke, amely a közvilágítás
korszerűsítésével kapcsolatos szerződési kötelezettségünk részét képezi.
A LEADER pályázat keretében megvásárlásra került a NOKI ÁMK Petőfi
Sándor Művelődési Ház hangosítására alkalmas berendezés 976 E. Ft –os
értékben.

Kaszanyi József: A könyvvizsgáló megküldte véleményét, megkérdezném Lakatos
Ildikót a könyvvizsgáló cégünk alkalmazottját, hogy van-e kiegészíteni valója?
Lakatos Ildikó: Mi megküldtük a véleményünket. Abban mindent részleteztünk,
szóbeli kiegészíteni valóm nincs.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg.

6

igen

szavazattal,

Mende Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
6/2012. (V.05.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó megérkezik a képviselőtestületi ülésre.
4./ Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a 25/2012.(III.23.)számú Önk.
határozatban foglaltakkal kapcsolatban(NOKI ÁMK Petőfi Sándor Művelődési
Ház felújítási munkálatai)
Előadó:. Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: Napirendi pontunkat azért javasoltam, hogy előbb tárgyaljuk,mint
ahogyan a meghívóban kiadtuk, mert kérném képviselőtársaimat, hogy a napirendet
a helyszínen, a Művelődési Házban és a park részében tárgyaljuk meg.
A Képviselőtestület tagjai elhagyják a tárgyalótermet és a Mende, Szent István park
1. szám alatti Művelődési Házban folytatják a napirend tárgyalását.
Kaszanyi József polgármester ismerteti a helyszínen a Művelődési Ház felújítási
munkálatait, az új épület (játszóház) alakulásának ütemét, a jövő terveit.
A helyszín megtekintése után a Képviselőtestület tagjai visszaérkeznek a
Községháza tanácskozó termébe.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.

7

igen

szavazattal,
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43/2012.(IV.26.) számú Önk.Határozat
Tájékoztató a 25/2012.(III.23.)számú Önk. határozatban
foglaltakkal
kapcsolatban(NOKI ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítási
munkálatai)
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a
NOKI ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítási munkálataival
kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kaszanyi József polgármester
5./ Napirendi pont tárgyalása:
szünetről

Rendeletalkotás a 2012.évi közigazgatási

Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző
Fáskerti Tiborné: A közigazgatási szünet időtartamát kormányrendelet határozza
meg. Mende községben előzetes megbeszélés után a szünet július 30-tól,augusztus
3-ig tartana, ezt követően augusztus 13-tól,17.-ig és a téli időszakban 3 munkanap
lenne még igazgatási szünet. Ezekkel a szünetekkel ki tudjuk adni a köztisztviselők
szabadságait és természetesen az anyakönyvvezetők ez idő alatt is ügyeletben
lesznek, ha esetleg haláleset anyakönyvezése szükségessé válik.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg.

7

igen

szavazattal,

Mende Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012.(V.05.) számú önkormányzati rendelete
a 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről
A napirend tárgyalása után Paskó Zoltán képviselő elhagyja a tárgyalótermet.
6./ Napirendi pont tárgyalása: Köztisztviselők 2011.évi teljesítményértékelése
Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző
Fáskerti Tiborné: A köztisztviselők feladatainak meghatározása után értékelni kell a
teljesítményt. Ezzel kapcsolatban írásban előzetesen megkapta minden képviselő az
értékelést és az indoklást.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.

6

igen

szavazattal,

44/2012.(IV.26.) számú Önk.Határozat
Köztisztviselők 2011.évi teljesítményértékelése
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Köztisztviselők 2011.évi teljesítményértékelését elfogadja.
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Határidő:azonnal
Felelős: Kaszanyi József polgármester
7./ Napirendi pont tárgyalása: Köztisztviselők 2012.évi munkájához
teljesítmény-követelmények meghatározása
Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző
Fáskerti Tiborné: Az előírásokat figyelembe véve a járási feladatokra fel kell készülni.
Kevés létszámmal dolgozunk a hivatalban, a pénzügyön jelenleg 2-en vannak, egy
ügyintéző hosszabb ideje betegség miatt nem tud dolgozni. Jelenleg Úri községből
jár hozzánk pénzügyön dolgozó kolléganő és segítséget nyújt a
munkában.Figyelemmel követem a járási vonalat, nem szeretném ha feleslegessé
válna bármelyik ügyintéző. Szó van arról,hogy a hagyaték itt marad a hivatalban, de
az anyakönyv nem,viszont az anyakönyvvezetőket meghagyják helyben dolgozni.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.

6

igen

szavazattal,

45/2012.(IV.26.) számú Önk.Határozat
Köztisztviselők 2012.évi munkájához
teljesítmény-követelmények meghatározása
A köztisztviselők jogállásáról szóló mód. 2011. CXCIX. tv. 235.§. (1) bekezdésében foglaltak
szerint a köztisztviselők tekintetében a képviselőtestület
teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők
személyi illetményének meghatározásához.
Javasolom a képviselőtestületnek 2012. évre az alábbi célok meghatározását.
1.) Kiemelten :
a.) Járási hivatalok részére államigazgatási feladatok átadására való felkészülés.
b.) Önkormányzati – településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok szakszerű
ellátására minél hatékonyabb felkészülés.
b.) A község felemelkedését szolgáló 2012. évi költségvetésben szereplő , valamint
évközi felújítások, beruházások pénzügyi elszámolásainak, műszaki felügyeletének
biztosítása.
c.) Induló csatorna-beruházáshoz a lakossági önerő minél hathatósabb behajtása.
d.) Falunapok megszervezésében aktív hivatali részvétel.
e.) Közhasznú munkások által végzendő munkák hathatós megszervezése.
2.) az önkormányzat gazdasági stabilizációját meghatározó célok segítése.
- Helyi bevételek növelésének segítése:
Likviditás megőrzése: előirányzat-felhasználási ütemterv pontos betartása.
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-

Adók és adójellegű bevételek hathatós behajtása.
Önkormányzati ingatlanok értékesítésének szorgalmazása,
NOKI ÁMK költségcsökkentő működésének segítése, normatívák szakszerű
leigénylése, elszámolása.

3.) Az új pénzügyi
szabályozás
értelmezése, alkalmazása
gyakorlatba való
zökkenőmentes átültetetése. (önkormányzat, hivatal, NOKI ÁMK, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat pénzügyi előirányzatainak teljeskörű szétválasztása)
4.) Hathatós együttműködés a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival
annak érdekében, hogy a lakosság könnyebben hozzájuthasson nem csak önkormányzati
forrású támogatásokhoz.
5.) Rászorult családok életkörülményeinek javítására pályázatok keresése. (Élelmiszerbank
GYEA)
6.)Szoros együttműködés a NOKI ÁMK intézményeiben az esélyegyenlőség megteremtése
érdekében. Kiemelt figyelem biztosítása a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek gyermekvédelmi feladatainak ellátása során . Integrált oktatással kapcsolatos
pályázatok lebonyolításának segítése, elszámolása.
7.)Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, pályázatok benyújtásához
szükséges dokumentumok elkészítéséhez való adatok szolgáltatása, pályázatok
elszámolása.
Különös tekintettel a benyújtott bölcsödei, óvodabővítési ill sportpálya felújítása pályázatra.
8.) Egészségügy területén : az alapellátással kapcsolatos feladatok segítése,
közgyógyellátási ügyekben, ápolási díjak megállapításában, közhasznú munkások orvosi
alkalmassági vizsgálatának elvégzéséhez
kölcsönös együttműködés kialakítása az
egészségügyi szervekkel.
9.) Önkormányzat képviselőtestületének, bizottságainak segítése munkájában.
10.)Hivatali ügyintézés korszerűsítése: változó jogszabályok , különösen az alaptörvény, az
új önkormányzati törvény, valamint A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, és a szakaszosan hatályba lépő új köznevelési törvény előírásaira.
11.)Munkakörök ellátásához szükséges tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel.
12.)Az elektronikus iktatóprogram, valamint a használt számítógépes programok szakszerű
alkalmazása.
13.)Helyi rendeletek folyamatos egységes szerkezetbe foglalása, rendelettervezetek
jogszabályokhoz, helyi viszonyokhoz való alakítása.
14.)Hivatali ügyfélkapu használatával
ügyfélkapu használata.

kapcsolatos

tudnivalók

megismerése,

hivatali

15.)Társulással, és szakhatóságokkal, állami és civilszervezetekkel való jó együttműködés
kialakítása, megtartása., adatok pontos precíz , határidőben történő szolgáltatása.
a.) NOKI ÁMK Intézményfenntartói Társulás tagjai munkájának segítése (Mende , Úri)
b.) MENDEVÍZ KFT. – önkormányzati tulajdonú KFT.-vel
feladatok megszervezésének segítése.

építési- karbantartási
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16.)Az ellenőrzésekhez pontos , precíz adatok szolgáltatása, az ellenőrző szervekkel jó
együttműködés kialakítása. A belső ellenőrzés, hivatalra vonatkozó megállapításaira
készített intézkedési terv pontos végrehajtása.

Határidő: egyéni teljesítménykövetelmények előírására: 30 nap
Felelős: Fáskerti Tiborné jegyző
8/ Napirendi pont tárgyalása: 2012.évi önkormányzati ülések munkaterve
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: Képviselőtestületünk 2012.évi munkatervének anyagát minden
képviselő előzetesen írásban megkapta, kérem fogadjuk el.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.

6

igen

szavazattal,

46/2012.(IV.26.) számú Önk.Határozat
2012.évi önkormányzati ülések munkaterve
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az
Önkormányzat 2012.évi munkatervét elfogadja.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minden hónapban az utolsó
csütörtökön tartja üléseit délután 18 órai kezdettel. A mindenkori feladatokat figyelembe véve
soron kívüli ülést tart a képviselőtestület, a NOKI ÁMK gesztorsága miatt intézményfenntartói
társulási ülést, valamint kihelyezett ülést is tarthat.
Közmeghallgatást az SZMSZ-ben foglalt témakörök tárgyalásakor tart.
Az ülések konkrét napirendjét a munkaterv figyelembe vételével a képviselőtestület
határozza meg.
Pénzügyi napirendek:
-

2011. évi zárszámadás
2012. évi pénzügyi terv, költségvetési rendelet alkotása
2012. I. félévi pénzügyi terv teljesítéséről beszámoló
2012. III. n. évi pénzügyi terv teljesítéséről beszámoló
2013. évi tervkoncepció

2012. év napirendjei:
-

-

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás tagjaként a szennyvízcsatorna hálózat
építésének előkészítése. Együttműködés a Csatorna Közmű Társulattal, valamint a
projekt előkészítő Tápiómenti Területfejlesztési Társulattal.
NOKI ÁMKPetőfi Sándor Művelődési Ház épületének átalakítása, funkcióváltása,
Új ravatalozó épület építése.
NOKI ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola Pusztaszentistváni telephelyének
megszüntetése, az épület funkcióváltása.
Helyi buszjárattal kapcsolatos beszámoló
Csatlakozás vízközmű társuláshoz.
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-

-

-

-

Árkok, átereszek, vízgyűjtők, záportározók, hidak karbantartása az ár-és
belvízvédelem, valamint a katasztrófa helyzetek kivédésének tükrében – különös
tekintettel a Barina patak medrének és valamennyi bele folyó árok tisztítására.
Pályázat benyújtása, nyertes pályázatok végrehajtása
 Bölcsöde építésére
 Óvoda épületének bővítésére
 Leader pályázat keretében – tanösvény kiépítése
 Partfal pályázat
 BM – es közoktatási intézmény felújítása (Úri község óvodatető) sportpálya
felújítása (Mende Önk.)
Településszerkezeti terv módosítása a benyújtott kérelmek és a képviselőtestület
döntése alapján - magántulajdonú ingatlanok belterületbe vonása , építési telkek
parcellására tekintettelEgészségügyi ellátási területről beszámoló (védőnői szolgálat, háziorvosi szolgálat,
fogorvosi szolgálat, központi orvosi ügyeleti ellátás)
Játszóterek szabványossá tétele pályázati lehetőség felhasználásával.
Gyermekétkeztetés biztosítására közbeszerzési pályázat kiírása
A téglagyár mögötti terület hasznosítása
Mendevíz Kft beszámolója. Mérlegének elfogadása.
Beszámoló a Rendőrség munkájáról
Beszámoló a tornacsarnok működési tapasztalatairól.
Jegyző beszámolója a Polgármesteri Hivatal működéséről
Polgármester beszámolója a képviselőtestülettől átvett hatásköreinek gyakorlásáról .
Önkormányzati bizottságok beszámolója hatáskörük gyakorlásáról .
Falunapok megszervezése.
Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Kaszanyi József polgármester

9./ Napirendi pont tárgyalása: Folyószámla vezetéssel kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: A napirendet a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta. Szeretnénk a
Takarékszövetkezet pénzintézethez átmenni és ott vezetni számláinkat, erről
hoztunk már határozatot,jelenleg még folyamatban vannak az egyeztetések.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.

6

igen

szavazattal,

47/2012.(IV.26.) számú Önk.Határozat
Folyószámla vezetéssel kapcsolatos tájékoztató
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a folyószámla vezetéssel kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 15 nap
Felelős: Kaszanyi József polgármester
10./ Napirendi pont tárgyalása: „Világító-torony” elnevezésű testvér-települési
fesztiválon való részvétel
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Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József:
Meghívást
kaptunk németországi testvér-településünk
vezetőségétől,hogy vegyünk részt az általuk megrendezésre kerülő „Világító-torony”
elnevezésű fesztiválon Hüfingenben. 20 fős delegációval vennénk részt az
eseményen és a településünket bemutató népművészeti tárgyak vásárlására 100 E.
Ft-ot biztosítunk a 2012. évi általános tartalékkeret terhére.
Trefák Istvánné: Kisebb ajándék cd-ket már vásároltam Mende községről.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.

6

igen

szavazattal,

48/2012.(IV.26.) számú Önk.Határozat
„Világító-torony” elnevezésű testvér-települési
fesztiválon való részvétel
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a
„Világító torony” nevű hagyományőrző fesztivál a németországi Hüfingenben
20 fős delegációval részt kíván venni . A képviselőtestület a testvértelepülés
Hüfingen részére településünket bemutató népművészeti tárgyak költségeire
100 E. Ft-ot biztosít a 2012. évi általános tartalékkeret terhére.
Határidő: átvezetésre: 30 nap.
Felelős: Kaszanyi József polgármester
11./ Napirendi pont tárgyalása:
virágládák helyezése

A 31-es főút mentén a villanyoszlopokra

Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: Pénzügyi Bizottság tárgyalta ülésén e napirendet. A Cserepes
Bisztró elől egészen a Hős ABC-ig tartó szakaszon a villanyoszlopokra virágládákat
szeretnénk kihelyezni. Erről kell határozatot hoznunk.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.

6

igen

szavazattal,

49/2012.(IV.26.) számú Önk.Határozat
A 31-es főút mentén a villanyoszlopokra virágládák helyezése
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, - a
települési környezet szebbé tétele végett - hogy a 31-es főút mentén levő
villanyoszlopokra (Cserepes Vendéglőtől a REÁL – üzletig ) virágládákat helyez
el.
A virágládák elhelyezésével kapcsolatos költségeket a képviselőtestület 2012.
évi költségvetési rendeletében az önkormányzat általános tartalékkerete
terhére biztosítja.
Határidő: elhelyezésre 30 nap.
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Felelős: Kaszanyi József polgármester
12./ Napirendi pont tárgyalása:
Mende állomás,
Pusztaszentistván
megállóhely és környékének rendben tartására támogatási szerződés
megkötése a MÁV ZRT-vel
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: A MÁV állomás felújítási munkálatai folynak községünkben. A
mendei állomás épület belsőleg teljesen át lesz alakítva, külsőleg csak helyenként
javítják, Pusztaszentistvánon esőbeállokat építenek, a MÁV épület feleslegessé válik
ezáltal. Támogatási szerződés megkötése szükséges azzal kapcsolatban, hogy a
megállóhelyek és környékeik tisztán tartása megtörténjen. A munkálatokat el kell
végeztetnünk az emberekkel, karbantartási munkák ezek. Parkosítás,
hulladékgyűjtés,télen a síkosság mentesítése, hó eltakarítási munkák. 1 977 768.- Ft
összegű támogatást biztosít a MÁV minderre.
Lilik Pál: Ezeknek a feladatoknak az ellátása nagy felelősség. Ha vállaljuk ezt, úgy
kell,hogy rálátásunk legyen teljesen.
Fáskerti Tiborné: A munkálatokkal kapcsolatban, szabályai vannak például annak is,
hogy síkosság esetén mennyi idő alatt kell a peront letakarítani a baleset elkerülése
érdekében.
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó: A bérköltségen kívül anyagköltség is van a
karbantartásokat illetően. Költségvetést kellene tervezni mennyi kiadással jár a
környék tisztán tartása.
Kaszanyi József: 3 embert számoltak a munkák elvégzésére, szóba került az is,hogy
például Ecseren felszállnak a vonatra és a közeli megállók karbantartási munkáit
végzik, ez egész napos munka is lehet részükre.
Lilik Pál: Nem szabad lebecsülni ezt a munkát, nagy felelősséggel jár.
Kaszanyi József: Költségvetést kell készítenünk ezzel kapcsolatban,hogy
pontosítsuk hogyan tudnánk vállalni a karbantartási munkák ellátását.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a támogatási szerződés-tervezet képviselők által történt
megismerése után dönt a képviselőtestület.
13./ Napirendi pont tárgyalása: A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás sal továbbtanulásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással továbbtanulásra
vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése szükséges,kérem hozzunk erről
határozatot.
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Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.

6

igen

szavazattal,

50/2012.(IV.26.) számú Önk.Határozat
A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással
továbbtanulásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése
Mende .Község Önkormányzata a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi
Társulással kötendő feladat-ellátási szerződést, - mely a továbbtanulási- és
pályaválasztási tanácsadás 2012. évi ellátására irányul - a csatolt mellékletnek
megfelelően elfogadja.
Határidő: megküldésre 30 nap.
Felelős: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: A majális szervezése megtörtént, a szombati fellépő öltözője az
iskolában biztosítva lesz.
Trefák Istvánné: A reggeli ébresztő után visszatérő népi együttes zenekarát vendégül
kellene látni a sport pályán. Reggelit biztosítok számukra, csak az érkezéskor kellene
ezzel várni őket.
Gecser István: Szeretném ha utána néznénk annak, hogy ki költözik a
pusztaszentistváni bekötő úthoz, sok állatot szállítottak már oda. Szabályosan lehete ott olyan tákolmány-jellegű épületeket felállítani?! Kérem, hogy felvetésemre a
következő képviselőtestületi ülésen választ adni szíveskedjen a hivatal vezetője.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kaszanyi József polgármester a képviselőtestületi ülést 21 órakor berekesztette.

-kmf-

Kaszanyi József
polgármester

Fáskerti Tiborné
jegyző
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