JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. október 25.-én
18 órakor megtartott üléséről.
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14.
Jelen vannak:
Kaszanyi József
Gecser István
Gér Viktor
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó
Paskó Zoltán

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

Mona Gyula

jegyző

Távolmaradt:

Guth Jánosné
Lilik Pál

képviselő
képviselő

Kaszanyi József polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel a 7 főből 5 jelen van, a megjelenési
arány 71,42 %-os.
Kaszanyi József polgármester előterjeszti az ülés napirendjét.
Kaszanyi József polgármester 5 napirend felvételét javasolja.
 Átmeneti Gyermek Oktatási És Rehabilitációs Központ létrehozásával
kapcsolatos elvi hozzájárulás iránti kérelem
 Mende, ravatalozó épület felújítására és kerítés építésére LEADER pályázat
benyújtása
 KMOP -4.5.2-11-2012-0027 „Új Bölcsőde létesítése Mendén” című project
önerejének megtárgyalása
 Kovács Judit közterület-foglalási kérelme
 Adóhátralékosok nyilvánossá tétele
Kaszanyi József polgármester a meghívóban kiadott 7.)-es napirendi pontot az
alábbiak szerint javasolja kiegészíteni:
 Egyéb döntések meghozatala
Képviselők részéről napirend felvételére javaslat nem volt.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen
ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el.
NAPIRENDEK:

szavazattal.

Tárgy:

Előadó:

1.) Felmentési kérelem a 2013 január 1-től az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon működtetése alól.

Kaszanyi József
polgármester

2.) NOKI Művelődési központ zeneiskolai létszám
bővítéséhez történő hozzájárulás és az ehhez
kapcsolódó kiadások engedélyezése

Mona Gyula
jegyző

3.) Döntés az iskolai büfé kialakításának engedélyezéséről
és annak bérbeadásáról

Kaszanyi József
polgármester

4.) Mende Község 85/2002 (X.8.) sz.
határozatával elfogadott Településszerkezeti
tervének módosítása

Kaszanyi József
polgármester

5.) 11/2002 (X.08) sz. rendelettel elfogadott
Helyi Építési Szabályzat módosítása

Kaszanyi József
polgármester

6.) Az Azur BAU Kft településrendezési
szerződésmódosítási kérelme

Kaszanyi József
polgármester

7.) Beszámoló az Művelődési ház felújításához
kapcsolódó két testületi ülés között hozott beszerzésekről,
valamint egyéb döntések meghozatala

Kaszanyi József
polgármester

8.) Döntés a Mende Fő út 14. sz. alatt található
fodrászüzlet üres helyiségének bérbeadásáról.

Mona Gyula
jegyző

9.) Iskolai baleset ügyében benyújtott kártérítési
igény elbírálása.

Mona Gyula
jegyző

10.)Javaslat a Szent István Parkban található
szobrok áthelyezésére

Kaszanyi József
polgármester

11.)Átmeneti Gyermek Oktatási És Rehabilitációs
Központ létrehozásával kapcsolatos elvi hozzájárulás iránti kérelem

Kaszanyi József
polgármester

12.) Mende, ravatalozó épület felújítására és kerítés
építésére LEADER pályázat benyújtása

Kaszanyi József
polgármester

13.) KMOP -4.5.2-11-2012-0027 „Új Bölcsőde létesítése
Mendén” című project önerejének megtárgyalása

Kaszanyi József
polgármester

14.) Kovács Judit közterület-foglalási kérelme

Kaszanyi József
polgármester

15.) Adóhátralékosok nyilvánossá tétele

Kaszanyi József
polgármester

1./ Napirendi pont tárgyalása: Felmentési kérelem a 2013 január 1-től az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése alól.
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: A napirendet az Oktatási,-Szociális,-és Sport Bizottság, valamint a
Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, elfogadásra javasolják a Képviselőtestületnek
elfogadásra a határozati javaslatot.
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
115/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
Felmentési kérelem a 2013 január 1-től az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon működtetése alól.
Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete felmentési kérelmet
nyújt be a 2013 január 1-től az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyon működtetése alól.
Felelős: Kaszanyi József polgármester
Mona Gyula jegyző
2./ Napirendi pont tárgyalása: NOKI Művelődési központ zeneiskolai
létszámbővítéséhez történő hozzájárulás és az ehhez kapcsolódó kiadások
engedélyezése
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: Szintén tárgyalta mindkét bizottság és hozzájárultak a zeneiskolai
létszámbővítéshez, mivel 3 pusztaszentistváni gyermek jelentkezett a zeneiskolába.
Kérem aki támogatja, szavazzon az elfogadás érdekében.
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
116/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
NOKI Művelődési központ zeneiskolai létszámbővítéséhez
történő hozzájárulás és az ehhez kapcsolódó kiadások engedélyezése

Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a NOKI Általános Művelődési Központban a mendei zeneiskolai
létszámhely 3 fővel történő bővítését –a pusztaszentistváni
gyermekek jelentkezése miatt - engedélyezi.
3./ Napirendi pont tárgyalása: Döntés az iskolai büfé kialakításának
engedélyezéséről és annak bérbeadásáról
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: Mindkét bizottsági ülésen jól átbeszéltük az iskolai büfé ügyét,
mindkét bizottság támogatja azt, hogy az iskolában büfé kialakítására kerüljön sor.
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
117/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
Döntés az iskolai büfé kialakításának
engedélyezéséről és annak bérbeadásáról
Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete
Hudomiet Anita részére engedélyezi az iskola büfé kialakítását a
NOKI AMK Géza Fejedelem Általános iskolájában. Az önkormányzat
a kérelmezővel 2012. december 31-ig bérleti szerződést köt, azonban
ezen határidőig bérleti díjat nem állapít meg. A büfé kialakításának
költsége a bérlőt terheli.
4./ Napirendi pont tárgyalása: Mende Község 85/2002 (X.8.) sz. határozatával
elfogadott Településszerkezeti tervének módosítása
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: Aláírtuk a megállapodási szerződést, a településszerkezeti terv
módosítására van szükség, kérem a képviselőket, hozzunk határozatot az
elfogadásáról.
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
118/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
Mende Község 85/2002 (X.8.) sz.
határozatával elfogadott Településszerkezeti tervének
módosítása
Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 85/2012 (X.8) sz.
határozatával elfogadott településszerkezeti terv módosítását elutasítja.

Egyúttal felkéri Kaszanyi József polgármestert, hogy a rendezési terv
költségviselőjével további egyeztetéseket folytasson a kompenzációs területek
kialakításának költségviseléseiről.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Kaszanyi József polgármester
5./ Napirendi pont tárgyalása: 11/2002 (X.08) sz. rendelettel elfogadott
Helyi Építési Szabályzat módosítása
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: Napirendi pontunk kapcsolódik az előzőhöz, a Helyi Építési
Szabályzatot is kell módosítanunk.
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
119/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
11/2002 (X.08) sz. rendelettel elfogadott
Helyi Építési Szabályzat módosítása
Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 11/2012 (X.8) sz.
rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítását elutasítja.
Egyúttal felkéri Kaszanyi József polgármestert, hogy a rendezési terv
költségviselőjével további egyeztetéseket folytasson a kompenzációs területek
kialakításának költségviseléseiről.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Kaszanyi József polgármester
6./ Napirendi pont tárgyalása:
szerződésmódosítási kérelme

Az Azur BAU Kft településrendezési

Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: Varga Zoltán nyújtott be kérelmet a Képviselőtestület elé a
Településrendezési
Szerződés
Közcélú
Együttműködési
Megállapodás
módosítására. A Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet,kérem hozzunk
határozatot a kérelemmel kapcsolatban.
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete
tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg.

4

igen

szavazattal,

120/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
Az Azur BAU Kft településrendezési szerződésmódosítási kérelme

1

Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Azúr Bau Kft –
korábban Azúr Termál Kft – Településrendezési Szerződés Közcélú
Együttműködési Megállapodás (2009.december 04.-én kelt) módosítására
irányuló kérelmét elutasítja. A képviselő-testület továbbra is a megkötött
szerződésben foglaltakat tartja hatályosnak.
A képviselő-testület felhatalmazza Kaszanyi József polgármestert, hogy a
határozatról a kérelmezőt értesítse.
7./ Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló az Művelődési ház felújításához
kapcsolódó két testületi ülés között hozott beszerzésekről,valamint egyéb
döntések meghozatala
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen tételesen megtárgyaltuk
ezeket a pontokat, itt szó van a hangtechnikai eszközökről, a sóbarlang
generátoráról, a pótmunkák elvégzéséről kapcsolatos közbeszerzési eljárásról.
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
121/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
Beszámoló az Művelődési ház felújításához kapcsolódó
két testületi ülés között hozott beszerzésekről,valamint
egyéb döntések meghozatala
Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Művelődési ház
felújításához kapcsolódóan az alábbiakat fogadja el:
-

A Művelődési ház felújításához kapcsolódó két testületi ülés között hozott
beszerzéseket jóváhagyja

-

a felújításához kapcsolódó hangtechnikai eszközök beépítésével az
AeroSound Europe Hangtechnikai Tervező és Szolgáltató Kft-vel köt
szerződést 1.596.595,-Ft+Áfa összegben (2.027.676)

-

A sóbarlang generátorának kiépítéséhez kapcsolódóan az EXTRAKOR Kft-vel
köt szerződést 1.050.000,-Ft+Áfa összegben (1.333.500,-Ft)

-

A képviselő-testület pótmunkák elvégzésére közbeszerzési eljárást ír ki. A
közbeszerzési eljárás lebonyolításával Kaszanyi József polgármestert és Lak
Vilmos közbeszerzési tanácsadót bízza meg.

8./ Napirendi pont tárgyalása: Döntés a Mende Fő út 14. sz. alatt található
fodrászüzlet üres helyiségének bérbeadásáról
Előadó: Kaszanyi József polgármester

Kaszanyi József: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja, hogy
ugyanannyi összegért adjuk bérbe a kis helyiséget is, mint amennyiért a fodrász
üzletet bérlik. Kérelemben szerepelt, hogy szereljünk fel radiátort, de a Pénzügyi
Bizottság úgy határozott és azt javasolja, hogy ezt a bérlő szerelje fel ha szüksége
van rá. A bérleti díj összege 1738.-Ft/nm2/hó legyen.
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
122/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
Döntés a Mende Fő út 14. sz. alatt található
fodrászüzlet üres helyiségének bérbeadásáról
Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete a SABBAS
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (2233 Ecser Arany János u. 82) kérelmező
részére a Mende Fő út 14. sz. alatt található fodrászüzlet ingatlanban 8 m2
bérlését az alábbi feltételekkel biztosítja:
-

a bérleti díj 1740 Ft/hó/m2
az önkormányzat radiátort a helyiségbe nem szerel fel (a bérlő saját költségén
megteheti)
a rezsiköltségben a fodrászat bérlőjével kell megegyezni.

9./ Napirendi pont tárgyalása: Iskolai baleset ügyében benyújtott kártérítési
igény elbírálása.
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: Mint tudjuk, baleset történt az iskolában. Ügyvédi felszólítást
kaptunk, hogy 4 millió forintos perrel állunk szemben ha nem egyezünk meg. Az
önkormányzatnak van biztosítása, de csak abban az esetben fizetnék ki ha végig
járjuk a pert. A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy értesítsük a károsultat, adja be
igényét a perre.
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
123/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
Iskolai baleset ügyében benyújtott kártérítési igény elbírálása.
Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete kk. Maróthi Szilvia
Zsanett (törvényes képviselője Kelemen Tamásné) iskolai balesete ügyében a
peren kívüli egyességet elutasítja, mivel az önkormányzat felelősség
biztosítással rendelkezik, amely jogerősen megállapított kártérítés esetén az
önkormányzat helyett a biztosítás erejéig teljesít.
10./ Napirendi pont tárgyalása: Javaslat a Szent István Parkban található
szobrok áthelyezésére
Előadó: Kaszanyi József polgármester

Kaszanyi József: A Szent István szoborról van szó, ennek lebontásáról és új
emlékmű állításáról. Antalicz Jánossal beszéltem ebben az ügyben, végső határideje
a szobor elkészítésének november 25.-e lenne. A szobrot fel kell szentelni és jó
lenne ha ere lenne lehetőségünk még karácsony előtt. 700.000.-Ft-ba kerülne a
létesítmény , szerződésben foglaltak szerint 2 év alatt kellene kifizetnünk részére.
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
124/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
Javaslat a Szent István Parkban található
szobrok áthelyezésére
Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete Szent István parkban
található szent István emlékművet elbontja, a domborművet új helyre
áthelyezi. A parkban új Szent István szobrot állít fel – Antalicz János alkotását
– amelynek elkészültének idejét 2012. november 25-ben jelöli meg.
A képviselő-testület felkéri Kaszanyi József polgármestert, hogy az alkotóval a
szerződést kösse meg (bekerülési költség 750e Ft 2 év részletfizetéssel),
valamint a szobor felállítását, illetve felszentelésével kapcsolatos
munkálatokat koordinálja.
11./ Napirendi pont tárgyalása: Átmeneti Gyermek És Rehabilitációs Központ
létrehozásával kapcsolatos elvi hozzájárulás iránti kérelem
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: Orlik Zoltán, a mendei 088,089 és 090/1 hrsz-ú területek
tulajdonosa azzal a kérelemmel fordult a Képviselőtestület felé, hogy elviekben
járuljunk hozzá ahhoz, hogy Átmeneti Gyermek Oktatási és Rehabilitációs Központot
hozhasson létre.
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó: Helyileg hol lenne ez a központ?
Kaszanyi József: A tó mellett.
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
125/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
Átmeneti Gyermek És Rehabilitációs Központ
létrehozásával kapcsolatos elvi hozzájárulás
Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete Orlik Zoltán, - mint a
088,089, és 090/1 hrsz ingatlanok tulajdonosa - kérelmét, hogy az ingatlanon
Átmeneti Gyermek Oktatási és Rehabilitációs Központot hozzon létre
támogatja.

Ezen hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges szakhatósági
engedélyek beszerzése-, továbbá a település rendezési tervének
módosításának kérelmezése alól. A település rendezési tervének módosítása
esetén az önkormányzattal további egyeztetés szükséges.
12./ Napirendi pont tárgyalása: Mende, ravatalozó épület felújítására és kerítés
építésére LEADER pályázat benyújtása
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: A ravatalozó épület felújítására és hozzá kapcsolódó járda és
kerítés tárgyában nyújtanánk be LEADER pályázatot,mert van erre lehetőség. A
Pénzügyi Bizottsággal megtárgyaltuk ezt és javasolja a bizottság elfogadásra a
Képviselőtestületnek a pályázat benyújtását.
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
126/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
Mende, ravatalozó épület felújítására és kerítés építésére
LEADER pályázat benyújtása
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározza, hogy
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és
fejlesztésre LEADER helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től
igénybe vehető támogatások feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM. sz.
rendelet alapján az 1. célterületre pályázatot nyújt be a
 A temetőben a ravatalozó épület felújítására,a hozzá kapcsolódó járda és
kerítés építés tárgyban.
Az igényelt támogatás összege nettó: (100 %) 6.857.000.Önerő: (27 % ) 1.851.390.Megvalósulás helye: Mende Ország út 851/1, 850/8 hrsz.
A Képviselőtestület a szükséges önerőt ( 27 % ÁFA) a 2012. évi tartalékkeret,
illetve a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
Beadási határidő: 2012. november 15.
Felelős: Kaszanyi József polgármester
13./ Napirendi pont tárgyalása: KMOP -4.5.2-11-2012-0027 „Új Bölcsőde
létestése Mendén” című project önerejének megtárgyalása
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: Pályázatot szeretnénk benyújtani a KMOP -4.5.2-11-2012-0027 „Új
Bölcsőde létestése Mendén” című project önerejének csökkentése érdekében a
vissza nem térítendő EU Önerő Alapra. Ha nem bírálják el számunkra pozitívan,
kamatmentes kölcsönre áttehetjük és ha az sem lehetséges akkor párhuzamosan
megy az önerőre való kölcsönigénylés a fejlesztési bankhoz. A pályázat benyújtását
támogatja a pénzügyi Bizottság.

Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
127/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
KMOP -4.5.2-11-2012-0027 „Új Bölcsőde létesítése Mendén”
című project önerejének megtárgyalása
Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a KMOP -4.5.2-11-2012-0027 „Új Bölcsőde létestése Mendén”
című project önerejének csökkentése érdekében a vissza nem térítendő EU
Önerő Alapra.
A pályázat összköltsége

164 363 170,-Ft

Elnyert KMOP támogatás
Pályázat vissza nem térítendő EU Önerő Alapra

147 926 853,-Ft
16 436 317,-Ft

Határidő: 2012. október 31
Felelős: Kaszanyi József polgármester
Mona Gyula jegyző
14./ Napirendi pont tárgyalása: Kovács Judit közterület-foglalási kérelme
Előadó: Mona Gyula jegyző
Mona Gyula: Kovács Judit egyéni vállalkozó közterület-foglalási kérelmet nyújtott be
a Képviselőtestület elé, a Mindenszentek alkalmából szeretne virágot árulni a
temetőnél 4 napig. Megkerestem a mendei virágbolt tulajdonosát ezzel kapcsolatban
aki elmondta, hogy ő nem települ ki, de eddig is jelentősen támogatta a települést
virágokkal, koszorúzások alkalmával ingyen biztosít az önkormányzatnak koszorút.
Elmondta ,hogy kifizeti a 12.000.-Ft díjat ő, de bár nem ismerem még a virágboltost a
községben, de mérlegelni kelle mennyit segített akár a szüreti mulatság alkalmával,
vagy községi ünnepségeken és ezért nem kellene elkérni a díjat, a jó együttműködés
fontosabb a továbbiakban is.
Tegnapi napon kitábláztam a temetőnél, hogy tilos az engedély nélküli árusítás.
Kaszanyi József: Nagyon sokat támogatja a községet Kupecz Istvánné, a Mikulás
ünnepségen is többek közt, nem kellett fizetnünk a díszítésért és a községi
ünnepségeken a koszorúkat rendszeresen ingyen megkaptuk tőle. Tulajdonképpen a
12.000.-Ft-ot is megkaptuk tőlük támogatásban, sőt ennél többet kapunk,így akkor
ne áruljon senki virágot a temetőnél.
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
128/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
Kovács Judit közterület-foglalási kérelme

Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kovács Judit egyéni
vállalkozó közterület-foglalási engedély kérelmét elutasítja, mivel a
településen több engedéllyel rendelkező virágárus működik
15./ Napirendi pont tárgyalása: Adóhátralékosok nyilvánossá tétele
Előadó: Mona Gyula jegyző
Mona Gyula: 2012. január 1.-től az önkormányzati adóhatóság kezébe került az a
lehetőség, hogy a helyi adó és a gépjárműadó vonatkozásában 10.000.-Ft,
magánszemély esetében az 1.000.-Ft-ot elérő adótartozással rendelkező adózó
nevét és címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától
a helyben szokásos módon közzéteheti. Mostanában élnek a települések ezzel a
lehetőséggel. Mende községben jelentős kintlévőségeink vannak. A kolléganővel
egyeztettem és folyamatban vannak a behajtások, inkasszókat elindítottuk.
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó: Mekkora a kintlévőség?
Kaszanyi József: 37 millió forint. Évek óta halmozódik ez, de vannak köztük
cégek,melyek azóta csődbe mentek. Sok a gépjárműadó kintlévőség, de nem tudjuk
behajtani egy részüket mert már ki vannak autók vonva a forgalomból.
Támogatom ezt a lehetőséget, így talán befolyik a kintlévőség.
Mona Gyula: Az adó nyilvántartásból csak a felszámolás befejezését követően
tudjuk törölni a megszűnt cégeket, így a kintlévőség továbbra is mutatkozik
nálunk,hiába szűnt meg a cég. A végrehajtási folyamatot tudjuk végigjárni, 8 napos
határidejű felszólítás, párhuzamosan kérjük meg az APEH-től a számlaszámukat,
TB-től a lakosok munkahelyét. Javasolnám, hogy mivel 1.000.-Ft hátralékot bárki
könnyen összeszedhet , így az legyen 10.000.-ot meghaladó tartozás
magánszemélyek esetében a nyilvánosságra hozott listában és vállalkozókat illetően
50.000.-Ft.
Kaszanyi József: Arra gondoltunk, a következő újságban és a honlapon
tájékoztatnánk a lakosokat, hogy nagyon sok a kintlévőség és a Mendei híradó
januári számában ezt a listát közzétennénk.
Gecser István: Azt is figyelembe kell venni, hogy vannak vállalkozók akik fizetnek
rendesen, de bizony előfordul az, hogy jelzi, nem tud fizetni most ,de 2-3 hónap és
befizeti az összeget.
Kaszanyi József: Természetesen, de a kintlévőségek nagy része évek óta
halmozódó tartozás.
Javaslom, hogy szavazzuk meg azt,hogy tájékoztassuk a lakosságot az
adóhátralékosok nyilvánosságra hozataláról.
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
129/2012.(X.25.) számú Önk. határozat
Adóhátralékosok nyilvánossá tétele

Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a
helyi
adóhatóságot, hogy a tízezer forint felett tartozó magánszemélyek és az
ötvenezer forint felett tartozó vállalkozók listáját 2013 januárjában tegye
közzé. A közzétételt megelőzően azonban erről a település honlapján és a
Mendei Híradó következő számában tájékoztassa a község lakóit.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kaszanyi József polgármester a képviselőtestületi ülést 19 órakor berekesztette.
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