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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2015. február 27.  A kezdés időpontja: 8,10 óra  
 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül:   Ránkli Ferenc polgármester 
  Kerekes József 

Kindli András 
                       Csaponé Mesnikov Melinda 

Pepóné Lóczi Ildikó 
  Sipiczki Márton  
    Zelenyánszki András képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 

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

- 7 igen, 0 nem - szavazattal : 
 

 17/2015. (II.27.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Sipiczki Márton és Zelenyánszki 
András képviselőket, a 2015. február 27-i rendkívüli 
nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri a napirendi pontok módosítását, kéri további egy napirendi pont tárgyalását: 
 

I.        Az önkormányzati 2014. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 2014. évi 
1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása. 

II.         A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása. 
III. Telekgerendás Dózsa utca 15. szám alatti ingatlan melléképület feltüntetési 

vázrajz ügye. 
IV. Lőrincz Gyula kérelme. 

 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen, 0 nem - szavazattal : 
 

 18/2015. (II.27.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2015. február 27-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta.                      

I. sz. napirendi pont Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 2014. évi 1/2014. 
(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta. Kérdés, hozzászólás?  
Kerekes József ÜVB elnöke:  A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását.  
Ránkli Ferenc polgármester: Több hozzászólás nem érkezett, szavazásra kéri a képviselőket. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 7 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról szóló 2014. évi 1/2014. (II.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 
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II. sz. napirendi pont A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása. 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, a rendelet tervezetet az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását, reméli a pénzügyi keret 
elég lesz.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 7 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendeletét a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 
 

III. sz. napirendi pont Telekgerendás Dózsa utca 15. szám alatti ingatlan melléképület feltüntetési vázrajz ügye. 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? 
Kerekes József ÜVB elnöke:  Az ÜVB támogatja a határozati javaslatban foglaltakat. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb hozzászólás nem érkezett, szavazásra kéri a képviselőket.  
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 

19/2015. (II.27.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község önkormányzat képviselő – 

testülete úgy határoz hogy a tulajdonát képező 
Telekgerendás Dózsa utca 15. szám alatti ingatlan   - 
179/2hrsz. -  melléképület feltüntetési vázrajz 
ügyintézésére során felmerült – számlával igazolt  és 
szükséges költséget – 156.850 forintot a jelenlegi 
bérlők  Szpisják- Vida  Éva és Szpisják János 
Telekgerendás, Dózsa utca 15. szám alatti lakosok  
számára 2015. március 01. napja és 2015.szeptember . 
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napja közötti időszakban a lakbérbe jóváírja, havi 
22.000 forint erejéig, míg a fennmaradó  2.860 forint 
az október havi lakbérbe kerül jóváírásra, az összeg 
erejéig. 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

IV. sz. napirendi pont Lőrincz Gyula kérelme. 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés?  
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Szeretné fejleszteni a vállalkozását, a terület áramellátására már adott engedélyt a képviselő-
testület, most kútfúráshoz kéri a képviselő-testület hozzájárulását. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  Támogatni kell a vállalkozásokat. Egy évre kapta meg a föld haszonbérletét, gondolkodni kell 
róla időben, hogy a területet tovább művelhesse. 
Zelenyánszki András alpolgármester: Szintén ezt szerette volna mondani, támogatni kell a vállalkozásokat. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 
  
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

20/2015. (II.27.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy támogatja   Lőrincz Gyula 
Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 57. szám alatti lakos 
kérelmét, miszerint hozzájárul a Telekgerendás, 334/5 
hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlan fúrt kúttal történő 
ellátásához, a kérelem mellékletét képező vízjogi 
létesítési engedélyben foglaltak szerint. 
További kikötés tovább az is, hogy a beruházással, 
üzemetetéssel és fenntartással kapcsolatban 
Telekgerendás Község Önkormányzatát semmiféle 
költség nem terheli. 
A képviselő – testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy 
kérelmező a kutat üzemeltesse, valamint a kútra 
vonatkozó vízjogi engedélyeket beszerezze. 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli nyílt 
ülést 8 óra 20 perckor bezárta. 
 
  

k.m.f. 
 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                        Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség – vezető 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                   Sipiczki Márton                Zelenyánszki András 

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 

     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


