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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 18.  A kezdés időpontja: 17,05 óra  
 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül:                        Ránkli Ferenc polgármester 
  Zelenyánszki András alpolgármester 
  Kerekes József 
                       Csaponé Mesnikov Melinda 

Pepóné Lóczi Ildikó  
Kindli András képviselők 

 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 
 
Jegyzőkönyvvezető:     Baráth Zsanett 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Köszönti a képviselőket, meghívottakat, a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 6 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Pepóné Lóczi Ildikó és Kindli András képviselőket. Kéri, aki 
egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 - 6 igen - szavazattal : 
 

 67/2015. (VIII.18.) önkormányzati határozat 
   
  Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadta Pepóné Lóczi Ildikó és Kindli András képviselőket, a 2015. 
augusztus 18-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
 

 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pont tárgyalását: 
 

I.       Közbeszerzési ajánlatokról való döntés. 
II.       HEP felülvizsgálatának szükségessége. 
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 - 6 igen - szavazattal : 
 

 68/2015. (VIII.18.) önkormányzati határozat 
   
  Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2015. augusztus 18-i rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait 
elfogadta. 

 
          

I. sz. napirendi pont Közbeszerzési ajánlatokról való döntés. 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A képviselők látják a sorrendet, minden határozati javaslatra 
egyenként kell szavazni. Kérdés, hozzászólás? Szavazásra kéri a képviselőket, aki az első határozati 
javaslattal egyet ért szavazzon. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 - 6 igen - szavazattal : 
  69/2015. (VIII.18.) önkormányzati határozat 

     
„ Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése I.”   megnevezésű 
pályázat kapcsán  a  nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege: 

Ajánlattevő neve: Dél-Konstrukt Zrt. 
Ajánlattevő címe: 6724 Szeged, Gyöngytyúk u.26. 

Ajánlati ár (nettó):  81.777.423 Ft 
 

 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos  
 
 
Ránkli Ferenc polgármester: Szavazásra kéri a képviselőket, aki a második határozati javaslattal egyet ért szavazzon. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 - 6 igen - szavazattal : 
  70/2015. (VIII.18.) önkormányzati határozat 

    
„ Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése II.”   megnevezésű 
pályázat kapcsán  a  nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege: 

Ajánlattevő neve: Dél-Konstrukt Zrt. 
Ajánlattevő címe: 6724 Szeged, Gyöngytyúk u.26. 

Ajánlati ár (nettó):  41.988.991 Ft  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
 



3 
 

  
II. sz. napirendi pont HEP felülvizsgálatának szükségessége. 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Hozzászólás nem érkezett, szavazásra kéri a 
képviselőket, aki a határozati javaslattal egyet ért szavazzon. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 - 6 igen - szavazattal : 
 
  71/2015. (VIII.18.) önkormányzati határozat 

   
  Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2013-2018. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatának szükségességét megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

 
   

Egyéb észrevétel nem érkezett, az polgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli nyílt ülést 17 óra 15 
perckor bezárta. 
  

k.m.f. 
 _________________________   __________________________ 
             Ránkli Ferenc                      Kosznáné Pule Ilona 
    polgármester                                 kirendeltség – vezető 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                 Pepóné Lóczi Ildikó                                                          Kindli András 

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

     _________________________ 
               Baráth Zsanett        

       jegyzőkönyvvezető 


