
1 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. 
 
A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 
Az ülés időpontja: 2014. augusztus 18.  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 

Ránkliné Balázs Edit 
             Sipiczki Márton  

Zelenyánszki András képviselők 
 
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, 6 fő képviselőből jelen van 6 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Zelenyánszki András és Csaponé Mesnikov Melinda 
képviselőket. Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
- 6  igen - szavazattal :  
 

68/2014. (VIII.18.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Zelenyánszki András és Csaponé 
Mesnikov Melinda képviselőket, a 2014. augusztus 
18-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Medvegy Mihályné polgármester:  Az alábbi napirendi pontot kéri tárgyalni. 
 

I. Önkormányzati lakás bérbeadása. 
II. Védőnői szolgálat bérelőirányzat emelése. 

 
 

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
6 igen - szavazattal : 

 
69/2014. (VIII.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. augusztus 18-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta.                      I. sz. napirendi pont 

Önkormányzati lakás bérbeadása. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérelem érkezett, hogy az eladásra kínált ingatlant 
bérelnék, de a későbbiekben megvennék. A szerződés úgy lenne megkötve, ha egy éven belül 
valaki meg akarja venni, és ők már nem, akkor 30 napos felmondási idővel ki kellene 
költözniük.  
Ránkliné Balázs Edit képviselő: Egy kérdése lenne, az első lakáshoz jutók 500,000.-Ft-os támogatását igénybe vehetik-e. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Nem, önkormányzati lakás megvásárlására nem vehető igénybe. Több kérdés nem érkezett, 
szavazásra kéri a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen - szavazattal : 
 

 70/2014. (VIII.18.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Szpisják – Vida Éva és Szpisják János 
Telekgerendás, Viola utca 6. szám alatti lakosok 
kérelmét helyben hagyja, és a Telekgerendás Dózsa 
utca 15. szám alatti önkormányzati ingatlant bérbe 
adja kérelmezőknek piaci alapon, 1 év időtartamra 
2014. augusztus 20. napjától – 2015. augusztus 19. 
napjáig. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, és a lakásbérleti szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester    
Határidő:értelem szerint    
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II. sz. napirendi pont 
Védőnői szolgálat bérelőirányzat emelése. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  Jelenleg a védőnő GYED-en van, a második 
gyermekét novemberre várja, nem jön vissza dolgozni, addig a szabadságát szeretné kivenni, 
ezért szükséges az előirányzat emelés. Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, ezért szavazásra kéri a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen - szavazattal : 
 

 71/2014. (VIII.18.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2014. évi költségvetési rendeletében a 
bevételi oldalon az Önkormányzat cím alatt az 
Int.működési bevételek alcím, Kamatbevételek kiemelt 
előirányzatot 325 eFt-tal megemeli, egyben az 
Önkormányzat címen belül az Int.működési kiadások 
alcím, Személyi juttatások kiemelt előirányzatot 255 
e/Ft-tal, a Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 
előirányzatot 70  e/Ft-tal megemeli. 

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester    
Határidő:értelem szerint 

 
    
A polgármester megköszönte a részvételt, és a rendkívüli nyílt ülést 8 óra 05 perckor bezárta. 

 
k.m.f. 

 
 

 _________________________   __________________________ 
       Medvegy Mihályné              Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség - vezető 
 
 
 _________________________   ___________________________ 
       Zelenyánszki András                                               Csaponé Mesnikov Melinda     

     jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 
 
 


