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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. 
 
A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 
Az ülés időpontja: 2014. augusztus 1.  A kezdés időpontja: 8.00 óra  
 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül:   Medvegy Mihályné polgármester 
  Csaponé Mesnikov Melinda 
  Kerekes József 
  Kindli András 
            Sipiczki Márton  

Ránkliné Balázs Edit 
Zelenyánszki Andrásképviselők 

 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette 
 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Köszönti a képviselőket, a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 7 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kindli András és Sipiczki Márton képviselőket. Kéri, 
aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7  igen - szavazattal :  
 

60/2014. (VIII.01.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Kindli András és Sipiczki Márton 
képviselőket, a 2014. augusztus 1-i rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Medvegy Mihályné polgármester:  Az alábbi napirendi pontot kéri tárgyalni. 
 

I. Belterületi csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója.  
II. Belterületi csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójára átcsoportosítás. 
III. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” támogatott nagyprojekt önerejének 

igazolása, a 3/2014. (I. 17.) Kt. számú határozat módosítása. 
IV. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” támogatott nagyprojekt önerejéhez 

átcsoportosítás. 
V. Óvodai előirányzat átcsoportosítás. 
VI. Helyi Választási Bizottság megválasztása. 

 
 

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
7 igen - szavazattal : 

 
61/2014. (VIII.01.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. augusztus 1-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta.                 

        I. sz. napirendi pont 
Belterületi csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója.  
 
Medvegy Mihályné polgármester:  A testületet többször tájékoztatta, hogy az Ady utcától a 47-es főútvonalig omlik be az árok, 
ezért nem fogja tudni elvezetni a belvizet. Három árajánlatot kért be, a legkedvezőbb a 
BÓLEM Kft. ajánlata volt. A Rákóczi - Tulipán utca szakaszán beton cső lesz letéve a fasor 
előtt. A Tulipán utcától a Koszna utcáig beton vályú lesz betéve, a Koszna utcától az Ady 
utcáig pedig a megfelelő mélységig ki lesz mélyítve az árok a felmérések alapján. Kérdés, 
hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazásra kéri a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen, 1 ellen - szavazattal : 
 

 62/2014. (VIII.01.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-  

testülete a Tulipán utca-Ady Endre utcáig történő 
csapadékcsatorna hálózat rekonstrukciós munkáival a 
BÓLEM Építőipari Kft-t bízza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint    
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II. sz. napirendi pont 
Belterületi csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójára átcsoportosítás. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  A tartalékból csoportosítunk át. Kérdés, 
hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazásra kéri a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen, 1 ellen - szavazattal : 
 

 63/2014. (VIII.01.) önkormányzati határozat 
    

      Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő- 
testülete a 2014. évi költségvetési rendeletében az 
Önkormányzat címen belül átcsoportosít a tartalékból 
18.943 e/Ft-ot a felújítások előirányzat csoporton belül 
– belvízárok-rendszer felújítása - kiemelt 
előirányzatra. 

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester    
Határidő: értelem szerint 
 

 
III. sz. napirendi pont 
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” támogatott nagyprojekt önerejének igazolása, a 
3/2014. (I. 17.) Kt. számú határozat módosítása. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  Változás van, amit 2015. évben kellett volna 
biztosítani azt most kell, és amit 2014. évre elfogadtunk, azt 2015. évben kell biztosítani. 
Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazásra kéri a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen, 1 ellen - szavazattal : 
 

 64/2014. (VIII.01.) önkormányzati határozat Telekgerendás Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 3/2014. (I. 17.) Kt. számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett pontjainak a 
változatlanul hagyásával:  
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt 
önerejének igazolását, az alábbiak szerint: 

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: 
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program 
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye 
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás  
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az 
1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása], 
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továbbá 1186/2014.(III. 28.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 3. sz. 
módosítása], megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a 
Támogatási szerződés 3. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A 
támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,967950% –a, de 
legfeljebb 33.861.508.628,- Ft.  
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 
4.198.836.281,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a 
BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.  

1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító 
számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési 
rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti. 

 Az önkormányzatra jutó összes saját forrás (forint) 2014. év (forint) 2015. év (forint) 
Telekgerendás  Község Önkormányzata 

21.833.949 14.618.456 7.215.493 
 

    Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

         IV. sz. napirendi pont 
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” támogatott nagyprojekt önerejéhez 
átcsoportosítás. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, ezért szavazásra kéri a képviselőket. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen, 1 ellen - szavazattal : 
 

 65/2014. (VIII.01.) önkormányzati határozat 
 Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. évi költségvetési rendeletében az 
önkormányzat címen belül átcsoportosít az intézményi 
beruházási kiadások előirányzat csoport, - 
Ivóvízminőség javító program önerő - kiemelt 
előirányzatra 6.601 e/Ft-ot, a tartalékot 5.340 e/Ft-tal 
és a Művelődési Ház dologi kiadásait 1.258 e/Ft-tal 
csökkenti. 

    Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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V. sz. napirendi pont 
Óvodai előirányzat átcsoportosítás. 
 
 Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  Előre nem tervezett kiadások merültek fel a 
szennyvízszippantás miatt. Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért 
szavazásra kéri a képviselőket.  
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 66/2014. (VIII.01.) önkormányzati határozat 
 Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. évi költségvetési rendeletében a 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde finanszírozására 100 
e/Ft-ot átcsoportosít a tartalék terhére, egyben a 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde címen a dologi 
kiadásokat 100 e/Ft-tal megemeli. 

    Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
VI. sz. napirendi pont 
Helyi Választási Bizottság megválasztása. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, ezért szavazásra kéri a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 67/2014. (VIII.01.) önkormányzati határozat 
 Telekgerendás Község önkormányzat Képviselő – testülete az alábbi személyeket választja 

meg a Helyi Választási Bizottság Tagjává, illetve póttagjává: 
 
Tagok: 
Balázs Edina    5675 Telekgerendás,  Áchim utca 33. 
Sipiczki András   5675  Telekgerendás, Szegfű utca 11. 
Tóthné Varga Gyöngyi 5675 Telekgerendás,  Szegfű  utca 15. 
 
Póttagok: 
Eke Mihály   5675 Telekgerendás, Arany J.u.7. 
Kruzsicz Tünde  5675 Telekgerendás, Ady Endre utca 45. 
 
 Felelős: Kosznáné Pule Ilona HVI vezető általános helyettese   
Határidő: folyamatos 
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A polgármester megköszönte a részvételt, és a rendkívüli nyílt ülést 8 óra 10 perckor bezárta. 

 
k.m.f. 

 
 

 _________________________   __________________________ 
       Medvegy Mihályné              Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség - vezető 
 
 
 _________________________   ___________________________ 
           Kindli András                                                       Sipiczki Márton     

     jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 
 


