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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2015. december 9.  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:   Ránkli Ferenc polgármester 

Kindli András 
Kerekes József 
Csaponé Mesnikov Melinda 

                       Pepóné Lóczi Ildikó 
Sipiczki Márton 
Zelenyánszki András alpolgármester 

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

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette 
 
Ránkli Ferenc 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 Sipiczki Márton és Csaponé Mesnikov Melinda képviselőket. Kéri, aki egyetért, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal :  
  112/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Sipiczki Márton és Csaponé 
Mesnikov Melinda képviselőket, a 2015. december 9-i 
soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 

 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri a napirendi pontok módosítását, kéri további két napirendi pont tárgyalását: 
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. DAREH működése. 
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III. Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel meglévő szerződés felülvizsgálata. 
IV. Védőnő működési engedélye. 
V. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatellátása. 
VI. Fogorvosi szolgálat működtetése. 
VII. Dózsa u. 15. szám alatti ingatlan értékesítése. 
VIII. Viola u. 18. szám alatti ingatlan értékesítése. 
IX. Javaslat nyomtató-fénymásoló beszerzésére. 
X. Az általános iskola épülete tetőszerkezetének javításához szükséges anyagi forrás 

biztosítása. 
XI. Előterjesztés pénzügyi átcsoportosításra. 

XII. Fém-Arzenál Kft kérelme. 
 

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal :  
  113/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. december 9-i soros nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta. 
 

 
 

I. sz. napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményeiről. 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a 
képviselőket.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal :  
  114/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés 
között tett intézkedésekről és az átruházott 
hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót 
elfogadja. 

      
II. sz. napirendi pont DAREH működése. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Tájékoztatást ad az értekezletről, melyen részt vett. 
Ha nincs a határozati javaslat elfogadva, azoknak a településeknek, akik nem fogadták el, kell 
visszafizetni a 15 milliárd forintot. Az árpolitika változott, miután a települések sokallták a 
költségeket, a miniszter előtt van, megpróbálnak jobb javaslatot tenni. 2016. január 1-től nem 
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indul be, valószínüleg 2016. július 1-től. A képviselő-testület határozatát vissza kell vonni, ezt 
a határozati javaslatot elfogadni. A kintlévőségeket az állam kezeli majd, a NAV hajtja be, ha 
az önkormányzat nem tud fizetni, akkor állami segítséget kap. Közszolgáltatókkal meg kell 
kötni a szerződést. A későbbiekben nem kell majd az önkormányzatnak pluszt hozzátenni. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Továbbra sem látja, mennyibe fog kerülni. Aggasztó, félő, hogy a lakosságot plusz költség 
fogja sújtani.  
Sipczki Márton képviselő: Zavaró tényező, ha az önkormányzat nem támogatja, akkor szankció az önkormányzatnak, ez 
zsarolás. A fél évig viselt plusz terheinket nem lehetne a DAREH-re ruházni? 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: Semmi konkrétum a díjakról? 
Ránkli Ferenc polgármester:  Semmi, árat nem tudni, most dolgozzák ki az olcsóbbat. 50-70 %-kal emelkedtek volna a 
díjak. A költségek attól is függnek, hogy hogyan fog működni a válogató, jól, rosszul, 
profitál-e? Minden településnek egy szavazata van. 
Kerekes József képviselő: Az önkormányzat eddig is pótolta, ha szükség lesz rá, a későbbiekben is fogja, hogy a 
lakosság terheit csökkentse. Reméljük lesz az önkormányzat olyan helyzetbe, hogy a lakosság 
terheit tudja csökkenteni.  
Ránkli Ferenc polgármester:  A Békés-Manifest Kft-vel a szerződés lejár, lehet olcsóbbat keresni. 
Kindli András képviselő: Azért nincs konkrétum, mert sokallották? A felelős testületek nem fognak plusz költségeket 
áthárítani a lakosságra. 
Ránkli Ferenc polgármester: Azért nincs. Most próbálnak olcsóbbat kitalálni. Több kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra 
kéri a képviselőket az első határozati javaslatra.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal :  
  115/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1.) dönt arról, hogy a 2015.október 21. napján tartott ülésén hozott 93/2015. (X.21.)K.t. 
határozatát hatályon kívül helyezi, 

2.) dönt arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
területén” című projekt keretében létrehozott rendszer üzemeltetésére vonatkozó 
koncepciót a határozat mellékletét képező, - A DAREH Önkormányzati Társulás 
Hulladékgazdálkodási Rendszerének Koncepciója - tartalommal elfogadja, 

3.) nyilatkozik arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott, és a részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek, továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott 
üzemeltetési koncepciót ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének 
terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig. 
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Végrehajtásért felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:    azonnal 
 
Ránkli Ferenc polgármester: Szavazásra kéri a képviselőket a második határozati javaslatra.  

 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal :  
  116/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1.) dönt arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt keretében 
létrehozott rendszer díjpolitikáját a határozat mellékletét képező - A DAREH Önkormányzati 
Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszerének Díjpolitikája -tartalommal elfogadja, 
2.) nyilatkozik arról, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott 
díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig. 
 
Végrehajtásért felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:     azonnal 

 
 

III. sz. napirendi pont. Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel meglévő szerződés felülvizsgálata. 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés az, megkössük-e a szerződést. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Ez szerződéshosszabbítás, ugyanolyan áron kellene szolgáltatni, de itt díjnövekedés van, most 
majd többet kell fizetni. Nem lehetne mást keresni? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Ma jött a tájékoztató, táblázatos bontásban, ki mennyit fizet. Az önkormányzat fizeti a 
lerakási, és ártalmatlanítási díjat. A lakosság a hulladék szállítás költségeit fizeti, ez lehet 
általánosságban elmondani. 
Kindli András képviselő: Max. 360 ezer, és ha beindul a DAREH? 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Alkudni kellene, hogy a tavalyi áron szolgáltasson. Szolgáltatást veszünk, mi fizetünk. 
Sipiczki Márton képviselő: Legyen úgy, hogy a mostani árat elfogadjuk, a díjemelés indokoltságát támassza alá. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: 2015-ös díjkompenzációval elfogadja, a díjemelésre pedig alátámasztást kér,  akkor ennyi 
változtatás legyen a határozatban. 
Ránkli Ferenc polgármester: Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra kéri a képviselőket. 
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117/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    
Telekgerendás Önkormányzat Képviselő-testülete a BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan a következő határozatot 
hozta:  

1. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BÉKÉS-MANIFEST 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.- vel  - a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetét mérlegelve  
úgy határoz -     hogy a 2013. február 25.  napján kötött szerződést,  meg kívánja 
hosszabbítani határozatlan időre,  - a felek  részéről 30. napos felmondás, vagy közös 
megegyezés melletti megszüntetés mellett - és  a továbbiakban is igénybe veszi a fenti 
társaság hulladékgazdálkodásával kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységét.  

2. A  szerződés meghosszabbítási szándéknyilatkozat csak abban az esetben érvényes, ha a 
kft. 2015. december 31. napjáig valamennyi a törvényes működéshez szükséges 
engedéllyel rendelkezik.  

3. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 2015. évi 
kötelezettségét a kft. részére megfizette, így azzal kapcsolatban a  kft. további igénnyel 
nem léphet fel. 

4. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2016. I. félévi tervezett 
kompenzációs igényeket elfogadja a 2015. évi I. félévre vonatkozó díjkompenzációval 
azonos összegben, és kötelezettséget vállal arra, hogy havi átutalás mellett kompenzációs 
díjfizetésre vonatkozó szerződést köt a Társasággal. A 2016. I. félévre kimutatott 
díjemelésről indokolást, és számszerű kimutatást kér a képviselő-testület. 

5. A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint      
 
IV. sz. napirendi pont Védőnő működési engedélye. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Szavazásra kéri a 
képviselőket. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal : 
  118/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy módosítani kívánja a jelenleg érvényes 
működési engedéllyel rendelkező területi védőnői 
ellátás megnevezésű alapellátási szintet -méhnyak 
szűrés- ellátással. A szűrések az alapellátás keretén 
belül kerülnek elvégzésre, melyek kezdő időpontjául 
2016. február 01. napját határozza meg.  
A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a 
módosításhoz szükséges dokumentumok benyújtására, 
illetve a módosítás kapcsán felmerülő dokumentumok 
aláírására. 
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Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint  

 
V. sz. napirendi pont Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatellátása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kerekes József képviselő: Lehet-e már tudni, ki az a családgondozó, aki idejön?  
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Nem tudni, jelenleg 2 kolléga látja el ezt a feladatot Újkígyóson, közülük valaki.  Sajnos 
mindenképpen a lakosság lesz a vesztes, kevesebb idejű szolgáltatáshoz jut. Költségek is 
lesznek, lakosságszám arányában. Fél éven belül le kell ülni tárgyalni, mind a szakmai, mind 
az anyagi oldalát, addigra körvonalazódik a helyzet. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
  
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal : 
  119/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 
testülete úgy határoz, hogy elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező együttműködési megállapodást a 
gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés ellátási 
feladatairól. 

 
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő:  folyamatos 
 
 

VI. sz. napirendi pont Fogorvosi szolgálat működtetése. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Beszéltünk róla, mindenkit Békéscsabán lát el a doktor úr. Ha megvesszük a kért eszközöket, 
bővül a helyi ellátás? Ezekkel az eszközökkel nem biztosítjuk a teljes körű helyi ellátást, 
ugyanúgy be fogja hívni az embereket. A cél az lenne, hogy teljes körű ellátást kapjon a 
lakosság helyben. Kérjünk kimutatást, hány embert látott el helyben, és hány embert hívott be 
Békéscsabára. 
Kerekes József képviselő: Ezzel el tudja látni, ha akarja. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Kétsopronynak van működési engedélye, mi csak telephely vagyunk, náluk is volt ellenőrzés, 
ott is van előírás az eszközökre. Azt javasolja – mivel egyeztetett a doktor úrral -  hogy a 
felszerelést ne csak az önkormányzat biztosítsa. Az előterjesztésben szerepel, hogy a 
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szükséges összeget kb. fele – fele arányban fizetné  az orvos, és az önkormányzat.  Az 
ÁNTSZ jegyzőkönyvben sorolja fel, mire van szükség. A depurátorral pl. a fogkövet tudja 
eltávolítani. Azt is megbeszélték,  vállalja, hogy a településen mindenkinek leszedi a 
fogkövét, aki bejelentkezik. 
Pepóné Lóczi Ildikó képviaselő Kérjünk garanciát, legyen több helyben biztosított ellátás.  Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
  
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal : 
 
  120/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Önkormányzat Képviselő- testületet 
úgy határoz, hogy maximum 250 e forint értékben 
hozzájárul a fogorvosi rendelő működéshez szükséges 
eszközök megvásárlásához. 
A kiadás fedezetéül az önkormányzat általános tartalék 
terhét jelöli meg. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint 

  
VII. sz. napirendi pont Dózsa u. 15. szám alatti ingatlan értékesítése. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: A vevők ismerik az árat? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Ismerik, ők csináltatták az értékbecslést. Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal : 
  121/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    1. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a Telekgerendás Dózsa u. 
15. szám alatti – 179/2. hrsz.-ú,  kivett lakóház 
udvar művelési ágú, 868 m2 területű, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú,  ingatlan   értékesítéséről 
dönt,  Szpisják János Telekgerendás, Petőfi utca 3. és 
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felesége Szpisják-Vida Éva Telekgerendás, Viola 
utca 6. szám alatti  vevők mellett. 

2.  Az ingatlan eladási árát az értékbecslésnek 
megfelelően 3.000.000 forintban határozza meg. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan eladása 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és 
felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
VIII. sz. napirendi pont Viola u. 18. szám alatti ingatlan értékesítése. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  

 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal : 
  122/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    1. Telekgerendás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Telekgerendás Viola utca. 
18.szám alatti – 939. hrsz.-ú,  kivett  művelési ágú, 1157 m2 területű, 1/1 arányban önkormányzati 
tulajdonú  ingatlan    értékesítéséről dönt, Szabó 
László Telekgerendás, Viola utca 16. szám alatti 
lakos részére. 

2. Telekgerendás Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete az ingatlan eladási árát a 
vagyonrendelet alapján készített értékbecslés alapján 
455.000 forintban határozta meg. 3. Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan eladása 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és 
felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
IX. sz. napirendi pont Javaslat nyomtató-fénymásoló beszerzésére. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal : 
  123/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. évi költségvetési rendeletében az 
önkormányzat címen belül átcsoportosít az általános 
tartalékból 1000 e/Ft-ot a beruházási kiadások 
előirányzat csoporton belül – nyomtató – fénymásoló 
vásárlás - kiemelt előirányzatra. 
Felhatalmazza a pénzügyi csoportoz az átvezetésre,  a 
polgármestert pedig az maximum bruttó 1.000 e/forint 
értékű gép beszerzésére. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő:értelem szerint 

 
 
X. sz. napirendi pont Az általános iskola épülete tetőszerkezetének javításához szükséges anyagi forrás biztosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. A felújítás során felmerültek problémák, ez a 
maximum, ami kellene. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Ez az anyag és munkadíj? A határozati javaslatba úgy kellene fogalmazni, hogy 250 ezer 
forintot nem meghaladó. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal : 
  124/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. évi költségvetési rendeletében az 
önkormányzat címen belül átcsoportosít az általános 
tartalékból 250 e/Ft-ot a dologi kiadások kiemelt 
előirányzatra, melyet az általános iskola tető javítására 
kell fordítani. 
Felhatalmazza a pénzügyi csoportot a döntés szerinti 
az átvezetésre,  a polgármestert pedig az maximum 
bruttó 250 e/ Ft-ot nem meghaladó anyagköltséget és 
munkadíjat tartalmazó számla kifizetésére. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő:értelem szerint  
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XI. sz. napirendi pont Előterjesztés pénzügyi átcsoportosításra. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Dózsa utcai szolgálati lakás ablakai ki lettek 
cserélve. 
Kerekes József képviselő: Miért több? 
Ránkli Ferenc polgármester:  A tervezés után emelkedtek az árak, és több ablak lett kicserélve. Több kérdés, hozzászólás 
nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
  
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal : 
  125/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. évi költségvetési rendeletében az 
Önkormányzat címen belül átcsoportosít 154 e/Ft-ot a 
Járdaépítés kiemelt előirányzatról a Dózsa u. 42. 
számú szolgálati lakás felújítása kiemelt előirányzatra.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő:értelem szerint 

  
XII. sz. napirendi pont Fém-Arzenál Kft. kérelme. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal : 
  126/2015. (XII.09.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2065. január 1-től 2016. december 31-ig a 
FÉM ARZENÁL Kft-nek (5675. Telekgerendás, Ady 
E. u. 31. adószám:14216655-2-04) bérbe adja a 
tulajdonában lévő műhelyudvart 15.000.-Ft+Áfa/hó 
díjért.  
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére. 
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Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint  

 
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 
óra 55 perckor bezárta. 

 
 
 

k.m.f. 
 

 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                        Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség – vezető 
 
 
 _________________________   ________________________ 
              Csaponé Mesnikov Melinda                         Sipiczki Márton 

      jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 

     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


