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JEGYZŐKÖNYV 
 

 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. 
 
A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 
Az ülés időpontja: 2014. szeptember 24.  A kezdés időpontja: 8.00 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, 5 fő képviselőből jelen van 5 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Csaponé Mesnikov Melinda és Kindli András 
képviselőket. Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5  igen - szavazattal :  
 

79/2014. (IX.24.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Csaponé Mesnikov Melinda és 
Kindli András képviselőket, a 2014. szeptember 24-i 
rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 

 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az alábbi napirendi pontot kéri tárgyalni. 

I. A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” II. konzorciumi megállapodás 
módosítása. 

II. Békés–Manifest Kft. működési ügye. 
III. Óvodai előirányzat átcsoportosítás.  
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
5 igen - szavazattal : 

 
80/2014. (IX.24.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. szeptember 24-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta.                             I. sz. napirendi pont 

A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” II. konzorciumi megállapodás módosítása. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés nem érkezett, szavazásra kéri a 
képviselőket. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen - szavazattal : 
 

 81/2014. (IX.24.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei 

Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt kapcsán a Konzorciumi 
megállapodás II. számú kiegészítését a következők szerint:  
 

1. A Projekt keretében történő beruházás tulajdonjoga visszterhesen kerül az Önkormányzatokhoz, 
mégpedig a közöttük létrejött tulajdonjogi megállapodásban foglalt arányok szerint. Az átruházási 
érték vonatkozásában a Társulásnál a Projekt valamennyi beruházási költsége az irányadó, mely a 
beruházás aktiválása során figyelembe vételre kerül.  
 

2. A Projekt megvalósítási fázisba lépésére tekintettel, a Projekt menedzselésének, lebonyolításának 
felmerülő költségeire projekt lebonyolítási díjat fizetnek az Önkormányzatok a Társulásnak 
számla ellenében a Társulási Tanács döntése szerint. A 2015 évre esedékes díjról és teljesítéséről 
a felek 2015 évben döntenek. A Társulás tag önkormányzatai a lebonyolítási díjat közvetlenül 
fizetik meg, míg a Társuláson kívüli, más Társulásokba tömörült Önkormányzatok társulásaikon 
keresztül fizetik meg a díjat. A díj vonatkozásában a társulási tag önkormányzatok a Társulási 
Tanácsülés határozata szerint kötelezettek a fizetésre, a Társuláshoz konzorciumi megállapodással 
kapcsolódó önkormányzatok a konzorciumi megállapodás szerinti díjat fizetik.   

3. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a 
Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítésnek aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
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II. sz. napirendi pont 
Békés–Manifest Kft. működési ügye. 
 
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 : 
 

 82/2014. (IX.24.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  

BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződéshez: 
 

1. Az Önkormányzat a BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Nonprofit Kft 2014. 
szeptember 2-i taggyűlésén elhangzottakat és az ott hozott határozatokat mérlegelve 
úgy határozott, hogy a továbbiakban is igénybe veszi a fenti társaság 
hulladékszállítással és elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltató tevékenységét.  
 

2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás kapcsán felmerülő 
veszteség pótlására a 64/2008. (III.28.) Korm. r. 3.§ (5) bek. alapján díjkompenzáció 
fizetését vállalja a következők szerint:  

- a 2014. év III. negyedévre nézve 727.911.- Ft 2014. október 31-i fizetési 
határidővel,  

- a 2014. év IV. negyedévre nézve kalkulált adatok alapján 717.973.-Ft –ot  
december 1-i fizetési határidővel,  
 3. A kalkulált díj és a ténylegesen beszállított mennyiség alapján számított díj 

különbözeti elszámolása a következő időszak díjelszámolása alkalmával kerül 
rendezésre. 

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 
III. sz. napirendi pont 
Óvodai előirányzat átcsoportosítás.  
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, szavazásra kéri a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen - szavazattal : 
 

 83/2014. (IX.24.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2014. évi költségvetési rendeletében a 
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Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde címen belül a Dologi 
kiadások kiemelt előirányzatról 98 e/Ft-ot 
átcsoportosít:- a Személyi juttatások kiemelt 
előirányzatra 79 e/Ft-ot, a Munkaadókat terhelő 
járulékokra 19 eFt-ot  

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester  
Határidő: értelem szerint 

 
    
A polgármester megköszönte a részvételt, és a rendkívüli nyílt ülést 8 óra 05 perckor bezárta. 

 
k.m.f. 

 
 

 _________________________   __________________________ 
       Medvegy Mihályné              Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség - vezető 
 
 
 _________________________   ___________________________ 
  Csaponé Mesnikov Melinda        Kindli András 

     jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


