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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A 
rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10.  A kezdés időpontja: 17,00 óra  
 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül:   Zelenyánszki András alpolgármester 
  Kerekes József 
                       Csaponé Mesnikov Melinda 

Pepóné Lóczi Ildikó  
Sipiczki Márton képviselők 
 

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

 
 

Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette 
 
 
Zelenyánszki András alpolgármester:  Köszönti a képviselőket, meghívottakat, a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 5 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kerekes József és Csaponé Mesnikov Melinda képviselőket. Kéri, aki 
egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 54/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 
   
  Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadta Kerekes József és Csaponé Mesnikov Melinda 
képviselőket, a 2015. augusztus 10-i rendkívüli nyílt képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Zelenyánszki András alpolgármester:  Kéri az alábbi napirendi pont tárgyalását: 
 

I.       Bólem Építőipari Kft árajánlata. 
II.       Telekgerendási Polgárőr Egyesület támogatása. 
III. KEOP 5.7.0. pályázat. 

 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 
 

 55/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 
   
  Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2015. augusztus 10-i rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait 
elfogadta. 

 
 
          

I. sz. napirendi pont Bólem Építőipari Kft árajánlata. 
Zelnyánszki András alpolgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Zelnyánszki András alpolgármester: Hozzászólás nem érkezett, szavazásra kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyet ért szavazzon. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

56/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 
   
  Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy megköszöni a Bólem Kft. árajánlatát, mely 
Telekgerendás Tulipán utca és a 47-es számú főút kereszteződésében 
megépítendő burkolt csapadék vízcsatorna becsatlakozási műtárgyára 
un. tiltó vonatkozik, de nem kíván élni a beruházás megvalósításával. 
 
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

   
  
II. sz. napirendi pont Telekgerendási Polgárőr Egyesület támogatása. 
Zelnyánszki András alpolgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A polgárőrök által hozott árajánlat nagyon drága, jobban járunk, 
ha mi választjuk ki a kivitelezőt, kérünk más árajánlatokat is. Kérdés, hozzászólás?  
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Tudni kellene műszaki tartalomba mi a különbség. Új árajánlatokat is kell kérni. 
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Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Lehet új 3 árajánlatokat kérni. A döntés most csak ara vonatkozik, hogy támogatjuk a polgárőrséget az 550 e 
forinttal, illetve hogy fenntartjuk a jogot a kivitelező kiválasztására. Konkrét kivitelező nincs megnevezve. 
Sipiczki Márton képviselő: Vannak különbségek a kamerák között. Nem kell feltétlenül drágább forgó kamera, a másik is 180 fokban 
lát. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Támogatja a kamerarendszer kiépítését, de szeretné látni a különbségeket. 
Zelnyánszki András alpolgármester: Egyszerűbb kamerák is megfelelnek. Több hozzászólás nem érkezett, szavazásra kéri a képviselőket, aki a 
határozati javaslattal egyet ért szavazzon. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
 
 

 57/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 
   
  Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy támogatni kívánja a Telekgerendási Polgárőr Egyesület 
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére nyert 550 e forintos pályázatát 
ugyancsak 550 e forinttal, melynek fedezetéül a 2015. évi 
költségvetés általános tartalékát jelöli meg. 
Tekintettel arra, hogy a megvalósítás nagyobbik hányada 
önkormányzati finanszírozással valósul meg, és az elkövetkezendő 
években a fenntartás és működtetés is az önkormányzatot fogja 
terhelni, a képviselő-testület fenntartja a jogot a kivitelező 
kiválasztására. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
   

III. sz. napirendi pont KEOP 5.7.0. pályázat. 
Zelnyánszki András alpolgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Itt kilenc határozatot kell hoznunk, a képviselők látják a 
sorrendet, minden határozati javaslatra egyenként kell szavazni. Kérdés, hozzászólás? Az első a 
közbeszerzési terv módosítása. Szavazásra kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyet ért 
szavazzon. 
 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

58/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 
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TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2015. évi közbeszerzési tervének módosítása    

             
 
 
A közbeszerzés 
tárgya és 
mennyisége 

 
 
Megnevezése 

 
 
Irányadó 
eljárásren
d 

 
 
Tervezet
t eljárás 
típusa 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 
vagy került-e 
az adott 
közbeszerzéss
el 
összefüggésbe
n előzetes 
összesített 
tájékoztató 
közzétételére 

eljárás 
megindításának, 
ill. a 
közbeszerzés 
megvalósításána
k tervezett 
időpontja 

szerződés 
teljesítéséne
k várható 
időpontja, 
vagy a 
szerződés 
időtartama 

I.Árubeszerzés       
II.Építési 
beruházás 

„Telekgerendás 
Község 
Önkormányzata 
közintézményeine
k energetikai 
korszerűsítése I.” 

 
nemzeti 

 
Kbt. 
122/A 

 
2015.VIII.10. 

 
2015.XI.15.  

 „Telekgerendás 
Község 
Önkormányzata 
közintézményeine
k energetikai 
korszerűsítése II.” 

 
nemzeti 

 
Kbt. 
122/A 

 
2015.VIII.10. 

 
2015.XI.15.  

III.Szolgáltatá
s-megrendelés 

      

IV.Építési 
koncesszió 

      

V.Szolgáltatási 
koncesszió 

      

 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint  
     
Zelnyánszki András alpolgármester: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása, a tervezetet megkapták a képviselők. Szavazásra kéri a képviselőket, 
aki a határozati javaslattal egyet ért szavazzon. 
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
 
 

 59/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 
 Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

Telekgerendás Község Önkormányzat Közbeszerezési Szabályzatát. 
  
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

Zelnyánszki András alpolgármester: Felkérés a pályázat műszaki tartalmának lebonyolítására. Szavazásra kéri a képviselőket, aki a határozati 
javaslattal egyet ért szavazzon. 

 
 

A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
 

 60/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 
   
  1. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő testülete 

„Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése I.” tárgyú pályázat kapcsán jóváhagyja a 
polgármester által korábban hozott döntést, miszerint az alábbi 
tervezők közül a  UV Építész Stúdió Kft. 1033 Budapest Mozaik 
u. 1. szám alatti  csoportot kéri fel a pályázat műszaki tartalmának a 
lebonyolítására. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: 2015. november 15. 

 
 
Zelnyánszki András alpolgármester: Felkérés a pályázat műszaki tartalmának lebonyolítására. Szavazásra kéri a képviselőket, aki a határozati 
javaslattal egyet ért szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
 

 61/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 
   
  1. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő testülete 

„Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése II.”  tárgyú pályázat kapcsán jóváhagyja a 
polgármester által korábban hozott döntést, miszerint az alábbi 
tervezők közül a  UV Építész Stúdió Kft. 1033 Budapest Mozaik 
u. 1. szám alatti  csoportot kéri fel a pályázat műszaki tartalmának a 
lebonyolítására. 
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Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: 2015. november 15. 
 
 
 

Zelnyánszki András alpolgármester: Felkérés ajánlattételre. Szavazásra kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyet ért szavazzon. 
 

A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 

 62/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 
   
  1. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő testülete 

„Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése I.” című pályázat 
kapcsán az alábbi 3 ajánlattevőt kéri fel a közbeszerzési ajánlatban meghirdetett  ajánlattételre: 
 
Épcenter Kft. 5553 Kondoros, Csabai u. 4. 
Kurucz Gyula ügyvezető 
kurucz@epcenter.hu 
 
ALP-FAVILL'96 Építőipari és Kereskedelmi Kft. 6724 Szeged, Kenyérgyári út 4. 
Molnár Tamás ügyvezető 
alpfavill@alpfavill.hu 
 
 
Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság  6724 Szeged, Gyöngytyúk utca 26. 1. em. 1.  
Olár Tibor vezérigazgató 
E-mail:  info@del-konstrukt.hu 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: 2015. november 15 
Zelnyánszki András alpolgármester: Felkérés ajánlattételre. Szavazásra kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyet ért szavazzon. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 

 63/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 
   
  1. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő testülete 

„Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése II.” című pályázat 
kapcsán az alábbi 3 ajánlattevőt kéri fel a közbeszerzési ajánlatban meghirdetett  ajánlattételre: 
 
Épcenter Kft. 5553 Kondoros, Csabai u. 4. 
Kurucz Gyula ügyvezető 
kurucz@epcenter.hu 
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ALP-FAVILL'96 Építőipari és Kereskedelmi Kft. 6724 Szeged, Kenyérgyári út 4. 
Molnár Tamás ügyvezető 
alpfavill@alpfavill.hu 
 
Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság  6724 Szeged, Gyöngytyúk utca 26. 1. em. 1.  
Olár Tibor vezérigazgató 
E-mail:  info@del-konstrukt.hu 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: 2015. november 15 
 
 
Zelnyánszki András alpolgármester: Közbeszerzési pályázat kiírása. Szavazásra kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyet ért 
szavazzon. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Valamennyi épületre külön készült fő összesítő, és műszaki leírás, melyet a bonyolító a hivatal részére 
megküldött, és megtekinthető. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 

 64/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 
   
  1. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő testülete 

„Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése I.” tárgyú közbeszerzési pályázatot ír 
ki a határozat 1. mellékletét képező ajánlattételi felhívás és a 
hozzátartozó dokumentációban foglalt  tartalommal.  
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: 2015. november 15 
 
 

Zelnyánszki András alpolgármester: Közbeszerzési pályázat kiírása. Szavazásra kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyet ért 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 

 65/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 
   
  2. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő Testülete 

„ Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek 
energetikai korszerűsítése II. ”  tárgyú közbeszerzési pályázatot 
ír ki a határozat 1. mellékletét képező ajánlattételi felhívás és a 
hozzátartozó dokumentációban foglalt  tartalommal.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: 2015. november 15. 
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Zelnyánszki András alpolgármester: Polgármester felhatalmazása. Szavazásra kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyet ért szavazzon. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 

 66/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 
   
  Telekgerendás község önkormányzat képviselő – testülete a 

Kormány 1125/2015.(III.6.) , a 1371/2015.( VI.14.), az 
1290/2015. (V.5.) és az  1540/2015. (VIII.3.) határozata szerint  
a Környezet és Energia Operatív Program  2011-2013-as 
akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt programjának  
 „ Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek 
energetikai korszerűsítése I.”   „ Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek 
energetikai korszerűsítése II. ”   megnevezésű projekt kapcsán 
– az abban foglalt szoros határidők betartása  miatt -  teljes körű 
felhatalmazást biztosít Ránkli Ferenc polgármesternek a KEOP 
5.7.0. megnevezésű pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására, 
a szerződések megkötésére és aláírására. 
Felkéri a polgármestert a pályázatról történő naprakész 
tájékoztatásra. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
  Egyéb észrevétel nem érkezett, az alpolgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli nyílt ülést 17 óra 30 
perckor bezárta. 
  

k.m.f. 
 _________________________   __________________________ 
        Zelenyánszki András              Kosznáné Pule Ilona 
  alpolgármester                         kirendeltség – vezető 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                   Kerekes József                                                     Csaponé Mesnikov Melinda 

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


