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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. 
 
A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 
Az ülés időpontja: 2014. június 13.  A kezdés időpontja: 8.06 óra  
 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül:   Medvegy Mihályné polgármester 
  Csaponé Mesnikov Melinda 
  Kerekes József 
  Kindli András 
            Sipiczki Márton képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette 
 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Köszönti a képviselőket, a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 5 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Csaponé Mesnikov Melinda 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 :  
 

44/2014. (VI.13.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Csaponé Mesnikov Melinda és 
Kerekes József képviselőket, a 2014. június 13-i 
rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
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Medvegy Mihályné polgármester:  Az alábbi napirendi pontot kéri tárgyalni. 
 

I. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról és intézményi térítési 
díjakról szóló rendelet megalkotása.  

II. A település hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 
megalkotása. 

III. A temetőről és temetkezésről szóló rendelet megalkotása. 
 
 

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

 
 45/2014. (VI.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. június 13-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta.           
          
          I. sz. napirendi pont 

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról és intézményi térítési díjakról szóló 
rendelet megalkotása. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, ezért szavazásra kéri a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen - szavazattal : 
 
 A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. 
(VI.13.) önkormányzati rendeletét a pénzben és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról és 
intézményi térítési díjakról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

    II. sz. napirendi pont 
A település hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, ezért szavazásra kéri a képviselőket. 
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen - szavazattal : A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. 
(VI.13.) önkormányzati rendeletét a település 
hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./          

 
III. sz. napirendi pont 
A temetőről és temetkezésről szóló rendelet megalkotása. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, ezért szavazásra kéri a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen - szavazattal : 
 
 A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. 
(VI.13.) önkormányzati rendeletét a temetőről és 
temetkezésről. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
A polgármester megköszönte a részvételt, és a rendkívüli nyílt ülést 8 óra 10 perckor bezárta. 

 
k.m.f. 

 
 

 _________________________   __________________________ 
       Medvegy Mihályné              Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség - vezető 
 
 
 _________________________   ___________________________ 
   Csaponé Mesnikov Melinda                                            Kerekes József     

     jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


