JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 17.-én
18 órakor megtartott üléséről.
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14.
Jelen vannak:

Meghívottak:

Kaszanyi József
Paskó Zoltán
Gecser István
Gér Viktor
Guth Jánosné
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Mona Gyula
Kristóf Jánosné
Juhász Sándorné

jegyző
könyvvizsgáló
óvodavezető

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 az ülés napirendjét.
Kaszanyi József polgármester 2 napirend felvételét javasolja:
 HAJT-A Csapat Egyesület tagjaként való szándékról határozat meghozatala
 Új Településfejlesztési Koncepciót, Településszerkezeti Tervet, Helyi Építési
Szabályzatot és Integrált Településfejlesztési Stratégiához kapcsolatos
árajánlat megtárgyalása, HÉSZ módosítása
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen
ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el.

szavazattal.

NAPIRENDEK:
Tárgy:

Előadó:

1.) Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2014.évi üléstervének elfogadása

Kaszanyi József
polgármester

2.) Mende Község Önkormányzatának 2013.évi
költségvetésének módosítása

Kaszanyi József
polgármester

3.) Mende Község Önkormányzatának 2014.évi
költségvetésének elfogadása

Kaszanyi József
polgármester

4.) Mende Község Önkormányzatának 2014.évi
közbeszerzési tervének elfogadása

Kaszanyi József
polgármester

5.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak/póttagjainak
megválasztása

Mona Gyula
jegyző

6.) 2014.évi teljesítménykövetelmények alapját képező
célok meghatározása

Mona Gyula

7.) Az új bölcsődéhez kapcsolódóan a Helyi Építési
Szabályzat módosítása (rendelet), valamint a Településszerkezeti terv módosítása (határozat)

Kaszanyi József
polgármester

8.) Döntés telekhatár rendezési ügyben
9.) HAJT-A Csapat Egyesület tagjaként való szándékról
határozat meghozatala

Mona Gyula
jegyző
Kaszanyi József
polgármester

10.) Új Településfejlesztési Koncepciót, Településszerkezeti Kaszanyi József
Tervet, Helyi Építési Szabályzatot és Integrált
polgármester
Településfejlesztési Stratégiához kapcsolódó árajánlat
megtárgyalása, HÉSZ módosítása

1./ Napirendi pont tárgyalása: Mende Község Önkormányzat
Képviselőtestületének 2014.évi üléstervének elfogadása
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: Az ülésterv írásos anyagát mindenki megkapta írásban és
áttanulmányozhatta, a bizottságok tárgyalták ülésükön, kérem hozzunk határozatot
az elfogadásáról.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
9/2014.(II.17.) számú Önk. Határozat
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014.évi
üléstervének elfogadása
Mende Község önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a 2014. évi
üléstervét a mellékeltek szerint:

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

Február
1. Mende község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi üléstervének
elfogadása
Előterjesztő: Kaszanyi József polgármester
2. Mende Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaszanyi József polgármester
3. Mende Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Kaszanyi József polgármester
4. Mende Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének
elfogadása
Előterjesztő: Kaszanyi József polgármester
5. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak/póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Mona Gyula jegyző
6. 2014. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
Előterjesztő: Mona Gyula jegyző
7. Az új bölcsődéshez kapcsolódóan a Helyi Építési Szabályzat módosítása
(rendelet), valamint a Településszerkezeti terv módosítása (határozat),
Előterjesztő: Mona Gyula jegyző
8. Döntés telekhatár rendezési ügyben
Előterjesztő: Mona Gyula jegyző
Március
1. A Bölcsőde megnyitáshoz kapcsolódó testületi döntések meghozatala
Április
1. Mende község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének beszámolója
és vagyonleltára
2. Mendevíz Kft. 2013. évi mérlegbeszámolója és 2014. évi üzleti terve
3. Közmeghallgatás
Június
1.

Tájékoztató a Szüreti fesztivál előkészítéséről

2. Beszámoló az óvoda kivitelezéséről
Szeptember

1. Beszámoló a csatorna beruházás állásáról
2. Helyi Választási Bizottság megválasztása
3. Az elmúlt választási ciklus értékelése
4. Egyebek
November
1. Mende Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének I.-III
negyedéves teljesítése
2. Mende Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója
3. Beszámoló a község gyermekjóléti, -ifjúsági és családpolitikai helyzetéről
4. Tájékoztató a település közbiztonságának megszilárdítása érdekében végzett
tevékenységéről
2./ Napirendi pont tárgyalása: Mende Község Önkormányzatának 2013.évi
költségvetésének módosítása
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: A költségvetésről szóló napirendjeinket bizottsági ülésen
részletesen tárgyaltuk, kérem,hogy a 2-es és 3-as napirenddel kapcsolatban
szavazzunk.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg.

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.19 .) számú önkormányzati rendele az önkormányzat
2013 év költségvetéséről szóló 2/2013 (I.25.) önkormányzati rendelet III.
módosításáról

3./ Napirendi pont tárgyalása: Mende Község Önkormányzatának 2014.évi
költségvetésének elfogadása
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: Az előterjesztést az anyaggal együtt írásban mindenki megkapta,
valamint a könyvvizsgálói jelentést is. Napirendünkben határozatot kell hoznunk az
adósságvállaláshoz kapcsolódóan, akorábbi határozatot kell átírnunk.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg.

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.() számú önkormányzati rendelete
Mende Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
10/2014.(II.17.) számú Önk. Határozat
Adósságkonszolidációval kapcsolatos határozat
meghozatala
1. A képviselő-testület/társulási tanács Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi
költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja,
hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja
venni.
2. A képviselő-testület/társulási tanács kijelenti, hogy az önkormányzat/társulás
2013. december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott,
és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
3. A képviselő-testület/társulási tanács kijelenti, hogy amennyiben az
önkormányzat/társulás egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez
kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét,
legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel
beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt
fizetési számlára.
4. A képviselő-testület/társulási tanács kinyilvánítja, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást
kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot/társulást terhelő, az
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.

5. A képviselő-testület/társulási tanács az adósságátvállalással összefüggésben
felhatalmazza a polgármestert/társulási tanács elnökét, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti
nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi
költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti
megállapodásokat megkösse.
6. A képviselő-testület/társulási tanács utasítja a polgármestert/társulási tanács
elnökét, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron
következő ülésén tájékoztassa a testületet.

4./ Napirendi pont tárgyalása: Mende Község Önkormányzatának 2014.évi
közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: A 2014.évi közbeszerzési tervet ülésünket megelőző bizottsági
ülésen tárgyaltuk, kérem hozzunk határozatot erről.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
11/2014.(II.17.) számú Önk. Határozat
Mende Község Önkormányzatának 2014.évi
közbeszerzési tervének elfogadása
Mende Község önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a 2014. évi
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint:

so
rs
zá
m

A
közb e sze r
zés i
el já r ás
fajt á ja

A k özb e sze rz és
tá rg y a

futa mid ej e

A z el já r ás
indí tá s án ak
te rvez ett d át um a

A s ze rző dé s
be cs ült
ös sze ge
(mi lli ó F t)

6 hónap

2014. I. félév

20

Építési beruházás
1.

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos

Ravatalozó építése

Árubeszerzés
2.

Kbt. 122/A.§

Óvodai eszközök beszerzése

3.
4.

Kbt. 122/A.§
nyílt

Szennyvíz szállítás
Hulladék szállítás

3 hónap

2014. I. félév

18

Szolgáltatás
12 hónap
60 hónap

2014. I. félév
2014. I. félév

24
175

5./ Napirendi pont tárgyalása: Szavazatszámláló bizottságok
tagjainak/póttagjainak megválasztása
Előadó: Mona Gyula jegyző
Mona Gyula: 2014. április 6.-án kerül sor az Országgyűlési választásokra. A
szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak névsorát írásban előzetesen
minden képviselő megkapta. A tagokat felkérés után nyilatkoztattam, határozat
meghozatala szükséges megválasztásukkal kapcsolatban.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
12/2014.(II.17.) számú Önk. Határozat
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak/póttagjainak
megválasztása
Mende Község önkormányzatának képviselő-testülete a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak/póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
1. számú szavazókör: Mende, Dózsa Gy. út 118. (Óvoda)
Tagok:
Dörgő László Mende, Dózsa Gy. út 55.
Dobiné Béres Mária Mende, Bajcsy-Zs. utca 36.
Fáskertiné Szabó Gabriella Mende, Dózsa Gy. út 83.
Póttagok:
Bartáné Varró Ágnes Mende, Dolina köz 4.
Rojtos Krisztina Mende, Dózsa Gy. út 135.
2. számú szavazókör: Mende, Fő utca 14. (Polgármesteri Hivatal)
Tagok:
Mészáros Jánosné Mende, Állomás utca 9.
Juhász Jánosné Mende, Árpád vezér út 11.
Barnáné Bakos Ildikó Mende, Vasút utca 5.

Póttagok:
Ifj. Kozák Gyula Mende, Nap utca 26.
Csipkés-Ferencz Attila Mende, Fő utca 8/a.
3. számú szavazókör: Mende, Hősök tere 15. (Védőnői Szolgálat)
Tagok:
Pityi Józsefné Mende, Péceli utca 8.
Puskás Sándorné Mende, Petőfi utca 23.
Labadics Istvánné Mende, Jókai utca 29.
Póttagok:
Billinger Lászlóné Mende, Toldi köz 10.
Szabó Péter Mende, Rét utca 42.
4. számú szavazókör: Mende, Fejes Ferenc tér 2. (Iskola)
Tagok:
Juhász Sándorné Mende, Szövetkezeti utca 12.
Erdélyi Krisztina Mende, Szövetkezeti utca 14/c.
Horváth Sándorné Mende, Péceli utca 11.
Póttagok
Krajczárné Apró Ildikó Mende, Szövetkezeti utca 1/a.
Tóth-Pálné Broda Éva Mende, Oszlári út 8.
6./ Napirendi pont tárgyalása: 2014.évi teljesítménykövetelmények alapját
képező célok meghatározása
Előadó: Mona Gyula jegyző
Mona Gyula: A hivatal dolgozóival kapcsolatban szükséges a 2014.évi
teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása. Írásban kiküldtem
mindenkinek a célok meghatározását. Ebben szerepel többek között
a
Képviselőtestület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása
során a hatékony, eredményes és jogszerű működés során a jogszabályok
betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése az új rendelkezések mielőbbi
elsajátítása és szakszerű alkalmazása, törekvés az egységes jogértelmezésre, az
ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, az ügyfél elégedettség növelése, az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű, határidőre
történő elkészítése, a 2013. évben elkezdett nagy felújítások folytatása, Új bölcsőde
építése, Óvodabővítés, ravatalozó felújítása, sportpálya felújítása, csatornaépítés.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
13/2014.(II.17.) számú Önk. Határozat
2014.évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok
meghatározása

Mende Község önkormányzatának képviselő-testülete a Mendei Polgármesteri
Hivatal tekintetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat az alábbiak
szerint határozza meg:

Általános Célok
Polgármesteri Hivatal
• Országgyűlési és helyi választásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása
• belső kontrollrendszer működtetése
• az EU pályázatokból bevonható források folyamatos monitoringozása
• a Képviselőtestület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és
végrehajtása során a hatékony, eredményes és jogszerű működés során a
jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése az új
rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása, törekvés az
egységes jogértelmezésre,
• informatikai alapinfrastruktúra megszilárdítása,
• a hivatal által használt szakalkalmazások fejlesztése és bevezetése
• Folyamatosan keresni kell a munkaerőpiacról állandó vagy ideiglenes jelleggel
kiszorult emberek közhasznú foglalkoztatási lehetőségeit.
• A szociális-és gyermekvédelemmel összefüggő helyi rendeletek naprakész
vezetése
• A szociális és a gyermekvédelemhez kapcsolódó pénzbeli ellátások
megállapítása során következetesen kell érvényesíteni az emberközpontúság
és a rászorultság elvét.
• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül kiemelten kell
kezelni az időseket segítő szolgáltatásokat.
• A közmunka, közhasznú foglalkoztatás, szociális és gyermekvédelmi
alapellátások,
egészségügyi alapellátás területén szükséges a különböző pályázati
lehetőségek átfogó feltérképezése.
• A gyermek és ifjúsági feladatok körében nagyobb hangsúlyt kell helyezni a
prevencióra, meg kell keresni az egyéni és a családot is érintő konfliktushelyzetek megelőzésének módjait, eszközeit.
A szolgáltató jelleg javítása érdekében:
• az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, az ügyfél elégedettség növelése,
• az elektronikus közigazgatás és az internetes szolgáltatói rendszer
továbbfejlesztése
• (honlap) internetes állomás, közérdekű adatok, hirdetmények elektronikus
portálon való üzemeltetése,
• a fogyatékos, vagy bármely okból hátrányos helyzetben levő ügyfelek kiemelt
segítése az ügyintézés során,

Ágazati célok
• az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű,
határidőre történő elkészítése
• a 2014. évi költségvetés határidőre történő előkészítése, a
költséghatékonyság figyelembevételével,
• egységes pénzügyi integrált rendszer alkalmazása az intézményekre
kiterjedően is,
• a lakások és helyiségek értékesítésből befolyt bevételek szinten tartása,
• a 2013. évben elkezdett nagy felújítások folytatása, Új bölcsőde építése,
Óvodabővítés, ravatalozó felújítása, sportpálya felújítása, csatornaépítés.
• a költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása,
• a költségvetési célok teljesülése érdekében a 2014-as adómértékek szerinti
előírások realizálása, az adóhatósági ellenőrző munka erősítése, a
követelések beszedéséhez hatékony eszközök rendszerszerű alkalmazása,
• a lakókörnyezet minőségi állapotának javítása a közterületek fenntartásával
• rendezési tervek megváltozott jogszabályok szerinti folyamatainak
módosítása,
• ütemterv alapján történő helyszíni ellenőrzések szervezése, ezen belül a
hatósági /telephelyek, üzletek, építési területek, közterületek stb. ellenőrzés
fokozása
7./ Napirendi pont tárgyalása: Az új bölcsődéhez kapcsolódóan a Helyi Építési
Szabályzat módosítása (rendelet), valamint a Településszerkezeti terv
módosítása (határozat)
Előadó: Mona Gyula jegyző
Mona Gyula: A bölcsőde közparkra épült, ezért más területen kell kialakítanunk
közparkot. Településszerkezeti terv módosítása szükséges és a HÉSZ módosítása.
Mona Gyula jegyző a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal Állami Főépítészi Iroda PED/ÁF/1330201-5/2013. számú szakmai véleményét
ismertette.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
14/2014.(II.17.) számú Önk. Határozat
Az új bölcsődéhez kapcsolódóan a Helyi Építési Szabályzat módosítása
(rendelet), valamint a Településszerkezeti terv módosítása (határozat)
MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
14/2014 (II.17.) SZ. HATÁROZATA
A 85/2002. (X. 8.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Mende község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 2011 CLXXXIX. Tv és az
1997. évi LXXVIII. törvény alapján Mende településfejlesztési koncepciójában
foglaltakkal összhangban az alábbi döntéseket hozza:

(1) Mende község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §. (6) 6. pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következők szerint módosítja a község
településszerkezeti tervéről szóló többször módosított 85/2002. (X. 8.) Kt.
határozatát, és egyúttal jóváhagyja a 3. sz. ábrát (Településszerkezeti terv
módosítása) valamint előírja azok kötelező együttes alkalmazását.
(2) A határozat hatálya területi értelemben Mende község 337/1 hrsz. és 03/35
területeire terjed ki. A határozat hatálya alatt álló területen a 85/2002. (X. 8.) Kt.
határozathoz tartozó településszerkezeti tervlap helyett az e határozathoz tartozó
3. sz. ábrát (Településszerkezeti terv módosítása) kell alkalmazni.
(3) A településszerkezeti terv leírása az e határozat hatálya alá tartozó területre
vonatkozóan a következőkkel egészül ki:
a. Településközponti vegyes terület kialakítása a 337/1 hrsz. területen a korábbi
közpark terület helyett +0,27 ha-on, a 3. sz. ábrán ábrázoltak szerint.
b. Közpark terület kialakítása a 03/35 hrsz. területen 0,6 ha-on, a 3. sz. ábrán
ábrázoltak szerint.
(4) A TSZT módosítás által érintett egyes területek területfelhasználási változása
miatti Biológiai Aktivitás-érték (BAé) változások egyenlege nem lehet negatív
érték, ezért a fejlesztési területen biztosítani kell a megfelelő kompenzációs
zöldterületeket.
A TSZT módosítás keretében tervezett területfelhasználási változások
következtében a terület települési Biológiai Aktivitásérték (BAé) egyenlege az
alábbiak szerint alakul:
A módosítással érintett területek

337/1 hrsz.
Biol. akt. érték kompenzációs
terület – 03/35 hrsz.
ÖSSZ.:

ha

Jelenlegi övezet
és BAé Sz

0,27

Zkp - 6

0,6

Ksr – 3,0

Tervezett övezet és
BAé Sz

Vt – 1,5
(30% zöldfelülettel)
KP - 6

BAÉ
egyenleg
+/-

-1,22

0,87

+1,8
+0,58

Ezzel a település BAÉ egyenlege pozitív, + 0,58, amivel a törvényi előírásnak
megfelel.
Ez a határozat és a hozzá tartozó módosított településszerkezeti tervlap a kihirdetést
követő 15. napon lép hatályba.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg.
Mende község Önkormányzata Képviselő testületének
3/2014. (II.19.) sz. rendelete
a 11/2002. (X. 8.) Kt. rendelettel elfogadott

HÉSZ módosításáról
8./ Napirendi pont tárgyalása: Döntés telekhatár rendezési ügyben

Előadó: Mona Gyula jegyző
Mona Gyula: Bizottsági ülésen tárgyalva volt a napirend témája, a 05/3 hrsz-ú
ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatban szükséges a döntés meghozatala.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
15/2014.(II.17.) számú Önk. Határozat
Döntés telekhatár rendezési ügyben
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete Szabó Istvánné és Szabó
Tímea 2235 Mende, Ország út 66. sz. alatti lakosok kérelmére hozzájárul a
tulajdonukban álló mendei 05/3 hrsz-ú -„a” jelű alrészlete, amely 576 m2
alapterületű, kivett lakóház, udvar művelési ágú, és a „b” jelű alrészlete, amely
1160 m2 alapterületű, 2 minőségi osztályú, szántó művelési ágú - ingatlan
telekhatárrendezéséhez a kérelemhez mellékelt Pátkai Balázs földmérő által
készített 01-07/2014. munkaszámú változási vázrajz szerint.
9./ Napirendi pont tárgyalása: HAJT-A Csapat Egyesület tagjaként való
szándékról határozat meghozatala
Előadó: Kaszanyi József polgármester
Kaszanyi József: A HAJT-A Csapat Egyesület kérésére szükséges
szándéknyilatkozatot hoznunk határozattal arról, hogy az egyesület tagja kívánunk
maradni, valamint az 2014-2020 közötti Európai Uniós pályázatokban részt kíván
venni.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
16/2014.(II.17.) számú Önk. Határozat
HAJT-A Csapat Egyesület tagjaként való szándékról határozat
meghozatala
Mende település Önkormányzata a HAJT-A Csapat Egyesület tagja kíván
maradni, valamint a 2014-2020 közötti Európai Uniós pályázatokban részt
kíván venni.
10./ Napirendi pont tárgyalása: Új Településfejlesztési Koncepciót,
Településszerkezeti Tervet, Helyi Építési Szabályzatot és Integrált
Településfejlesztési Stratégiához kapcsolódó árajánlat
megtárgyalása, HÉSZ módosítása
Előadó: Kaszanyi József polgármester

Kaszanyi József: Javaslom, hogy kezdjük el a rendezési terv felülvizsgálatát, mivel
ha nem tesszük akkor nem tudunk módosítani rajta. 1 hete van egy kérelem amit
módosítani kell.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
17/2014.(II.17.)számú Önk.határozat
Új Településfejlesztési Koncepciót, Településszerkezeti Tervet, Helyi
Építési Szabályzatot és Integrált Településfejlesztési Stratégiához
kapcsolódó árajánlat
A)
Mende település Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos
településrendezési eszközeit áttekintette és döntött arról, hogy a 2013. január 1-től
hatályos
új
településrendezési
követelmények
figyelembevételével
Új
Településfejlesztési Koncepciót, Településszerkezeti Tervet, Helyi Építési
Szabályzatot és Integrált Településfejlesztési Stratégiát készít.
B)
Mende település Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy
az Új Településfejlesztési Koncepció és településrendezési eszközök elfogadásáig,
a jelenleg hatályos településrendezési eszközök – amennyiben az szükségessé
válik - a TR. 45. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények
figyelembevételével, módosíthatók.
C)
Mende település Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kasib
Kft. Új Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv, Helyi Építési
Szabályzat és Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésére vonatkozó
ajánlatát és az ajánlatban szereplő 5 000 000 Ft + Áfa tervezési díjat.
Mende település Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy a Kasib Kft. Ajánlatában foglaltak figyelembevételével a tervezési szerződést
készítése elő, és az Új eszközök megvalósulása érdekében a vonatkozó
településfejlesztési és településrendezési feladatokról intézkedjen.
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg.
18/2014.(II.17.)számú Önk.határozat
HÉSZ módosítása
Mende település Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) támogatja, hogy Mende település külterületén a 024/9, /8, /10, /11 és /12
hrsz.-ú telkeket érintően a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) adott Má és
Mgy övezetek helyett, olyan Má képzett övezet meghatározása, amely
hosszú távon lehetőséget biztosít állattartás és termékfeldolgozás
rendeltetéseket kiszolgáló épületek, építmények elhelyezésére, HÉSZ

módosítással és a rendezéssel érintett területre Szabályozási Terv
készítésével.
b) elfogadja, hogy az a) pont szerinti módosítás TR. 45. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján:
"(2) A 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök
2015. december 31-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai
szerint,
a) - a b) pont kivételével - az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos
településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, ...
alkalmazásával” történjen.
Mende település Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy jelzett településrendezési eszköz módosítással kapcsolatos megállapodásokat
kösse meg, és szükséges településrendezési eljárás lefolytatásáról gondoskodjon.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Kaszanyi József polgármester

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Kaszanyi József polgármester

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

berekesztette.

-kmfKaszanyi József
polgármester

Mona Gyula
jegyző

