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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 Az ülés időpontja: 2016. október 14.  A kezdés időpontja: 7,30 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  
Pepóné Lóczi Ildikó 

  Sipiczki Márton képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Farkas Istvánné 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  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 Kindli András és Kerekes József képviselőket. Kéri, 
aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
  

 80/2016. (X.14.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Kindli András és Kerekes József 
képviselőket, a 2016. október 14-i rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pont tárgyalását: 
 
I. DAREH üzemeltetési koncepció elfogadása. 

 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal :  
  81/2016. (X.14.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. október 14-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontját elfogadta.                            

I. sz. napirendi pont  DAREH üzemeltetési koncepció elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, észrevétel? Kérdés, észrevétel nem 
érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
  82/2016. (X.14.) önkormányzati határozat 

    
Telekgerendás Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzata a társulás taggyűlésének korábbi határozataival elfogadott, a KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosítószámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt keretében létrehozott 
rendszer üzemeltetésére és díjpolitikájára vonatkozó koncepció módosításáról szóló, a 
taggyűlés által a 2016. szeptember 21-i ülésén 16/2016. (IX. 21.) TGy. határozatával 
elfogadott dokumentumot a határozat melléklete szerint elfogadja, egyben nyilatkozik arról, 
hogy a módosított koncepcióban szereplő adatok, információk a valóságnak és a mai napon 
hatályos jogi környezetnek megfelelnek, továbbá annak betartását a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő legalább öt évig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekről a társulás elnökét 
tájékoztassa. 
Végrehajtásért felelős:  Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: folyamatos             
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Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli nyílt 
ülést 7 óra 35 perckor bezárta. 
 
  

k.m.f. 
 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                        Kosznáné dr. Pule Ilona 
  polgármester               kirendeltség–vezető 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                    Kindli András                                Kerekes József 

    jegyzőkönyv-hitelesítő            jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 

     _________________________ 
              Farkas Istvánné        

       jegyzőkönyvvezető 


