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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2015. szeptember 16.  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 
                       Csaponé Mesnikov Melinda 

Pepóné Lóczi Ildikó 
Sipiczki Márton 

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

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette 
 
Meghívottak a jelenléti ív szerint. 
 
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 Sipiczki Márton és Csaponé Mesnikov Melinda 
képviselőket. Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal :  
  72/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Sipiczki Márton és Csaponé 
Mesnikov Melinda képviselőket, a 2015. szeptember 
16-i soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri a napirendi pontok módosítását, kéri további egy napirendi pont tárgyalását: 
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója. 
III. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi I. félévi gazdálkodásáról. 
IV. 1/2015. (II.18.) számú költségvetési rendelet módosítása. 
V. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása. 
VI. Döntés szociális célú tüzelő anyag vásárlásáról szóló pályázat benyújtásáról. 
VII. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat szabályzatának 

módosítása. 
VIII. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához történő csatlakozás. 
IX. Döntés térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről. 
X. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde működési iratainak módosítása. 
XI. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. 
XII. Tulipán utcai mederburkolat ügyének újratárgyalása. 
XIII. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása. 

 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal :  
  73/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. szeptember 16-i soros nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta.       

I. sz. napirendi pont 
Ránkli Ferenc polgármester:  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 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
  74/2015. (IX.16.) 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. 
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II. sz. napirendi pont. A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója. 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Köszönti Lipták Miklós tűzoltó parancsnok 
helyettest. Átadja szót. 
Lipták Miklós tűzoltó parancsnok: Köszöni a szót. A békéscsabai statisztika az országos statisztikához hasonló. Békéscsaba 
továbbra is 15 településen lát el szolgálatot. Elmondható, hogy a műszaki mentés a több. 
Telekgerendásra 6 esetben riasztották őket, 4 esetben műszaki mentést végeztek, 2 esetben 
kisebb tűzhöz lettek riasztva. Téves jelzés nem fordult elő. Az önkéntes tűzoltók nagybna 
segítik a munkájukat. 
Ránkli Ferenc polgármester: Köszöni a kiegészítést. Több 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 :  
  75/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság tevékenységéről szóló beszámolót. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint. 
 

 
III. sz. napirendi pont Beszámoló az önkormányzat 2015. évi I. félévi gazdálkodásáról. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Kindli András ÜVB tag: Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb kérdés, hozzászólás? Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.  
  
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal :  
  76/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2015. I. félévi költségvetésének 
pénzforgalmi teljesítését megtárgyalta és azt elfogadja. 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint. 
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IV. sz. napirendi pont 1/2015. (II.18.) számú költségvetési rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Kindli András ÜVB tag: Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.   
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 8/2015. 
(IX.16.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1/2015(II.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

   
V. sz. napirendi pont A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés?  
Kindli András ÜVB tag: Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
Csaponé Mesnikov Melinda ÜVB tag: Az iskolakezdési támogatást utalvány formájában javasolja. Adóvonzata nincs, ezért nincs 
plusz költség sem. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Az utalvány egy kissé megkésett jelenleg, a szülők már megvették az iskolai felszerelést. A 
helyi vállalkozók sem fogadják el. Lehetne az idén pénzben, és a későbbiekben módosítani 
utalványra. 
Sipiczki Márton képviselő: Mindkét érv jó. Most a szülők kiköltekeztek, készpénzben és utalványban is segítség. 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: Az utalványok is hosszabb ideig felhasználhatóak. 
Csaponé Mesnikov Melinda ÜVB tag: Jobb lenne az utalvány, azt a szülők biztosan a gyermekekre költik. Ruhaneműre is fel lehet 
használni. Javasolja ezt a formát. 
Kindli András ÜVB tag: Akkor legyen most  utalvány. 
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 Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását a fent 
említett módosításokkal. 
 
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 9/2015. 
(IX.16.) önkormányzati rendeletét a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
3/2015(II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
VI. sz. napirendi pont Döntés szociális célú tüzelő anyag vásárlásáról szóló pályázat benyújtásáról. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Csaponé Mesnikov Melinda ÜVB tag: Elég 25 főre megpályázni? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
A fő megállapítás statisztikai adat alapján történt, melyet a Magyar Államkincstár kért, és az 
ottani szempontok alapján határoztuk meg. Amennyiben a pályázat nyertes lesz, rendeletet 
kell alkotni, és abban szigorú feltételek lesznek meghatározva. Minden esetben környezet-
tanulmánnyal ellenőrzik, hogy a vegyes tüzelési lehetőség fenn áll. Most csak a pályázat 
benyújtásáról,  és az önerőről kell dönteni. Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal :  
  77/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás  Község Önkormányzata Képviselő-
testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 1. 
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatása 
fejezet 13. a helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatás elnyerése céljából.  
A támogatáshoz vállalt önerő összege: 76.200 -Ft, 
melyet a képviselő-testület a 2015. évi általános 
tartalék terhére biztosítja. 
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A települési önkormányzat a szociális célú 
tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
  
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

          
VII. sz. napirendi pont: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat szabályzatának 
módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Kindli András ÜVB tag: Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
Csaponé Mesnikov Melinda ÜVB tag: Nem szimpatikus megfogalmazás ilyen magas jövedelemhatárnál a szociális rászorultság és a 
nyugdíjminimum. A szociális rendeletben is ez a megfogalmazás, bár ez egy ösztöndíj. 
Amennyiben nem kell a nyugdíjminimumhoz kötni, akkor javasolja konkrét összeg 
meghatározásával. Lehetne az előterjesztéstől eltérően családban élők esetén 90 e forint, 
gyermeküket egyedül nevelők esetén 100 e forint az egy főre jutó jövedelem. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
  78/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
önkormányzati Ösztöndíjpályázat eljárási rendjére 
vonatkozó szabályzat módosítását, mely az 
elfogadásának napján lép hatályba. 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat III. fejezetének 
7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7. A Képviselő-testület ösztöndíjban részesítheti azt 
a szociálisan rászoruló pályázót, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
összege a 90.000.- Ft-ot, egyedülálló, egyedül nevelő 
szülő esetében a 100.000.-Ft-ot nem haladja meg. 

       Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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VIII. sz. napirendi pont: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához 
történő csatlakozás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.   
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
  79/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

    1. Telekgerendás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányait kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. 

2. Telekgerendás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza Ránkli Ferenc 
polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot 
aláírja, amellyel egyidejűleg kijelenti, hogy 
vállalja az elektronikus pályázati rendszerhez 
történő csatlakozást is. 
 

     Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
     Határidő: 2015 október 1. 

 
 
IX. sz. napirendi pont: Döntés térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Az ügyben konzultált  a megyei polgárőrség illetékesével. A polgárőrség részéről nincs 
megkötés a kamerák műszaki tartalmával kapcsolatban. Más jellegű pályázatoknál van 
megkötés, ennek is utánajárt, de ez nem olyan támogatás. Az 550 e forintot kifizeti a 
polgárőrség, a fennmaradó összeg terheli az önkormányzatot. A költségvetésbe nem lett 
betervezve. El kell dönteni, megcsinálja-e az önkormányzat. 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: Műszaki szakember átnézte, hogy melyik ajánlat lenne jó? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Nem nézte át, elég egyértelműek az ajánlatok. El kell dönteni, mire van szüksége a 
településnek, mely kritikus helyek figyelésére, melyik kamera mit lásson. Van, amelyik 
ajánlatba a későbbiekben 16 kamerára bővíthető a műszaki tartalom. 
Kindli András ÜVB tag: A három ajánlatból igazán egy van ami szerinte jó, amelyiknél nem lehet visszanézni a 
képeket, szóba sem jöhet. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, javasolja a  hozzászólások alapján 2. ajánlattevőt, és 
szavazásra bocsátja a Kondor-Trió Security Kft-re vonatkozó határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
  80/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy Telekgerendás község 
belterületén – az ajánlatban szereplő 5 helyszínen - 
elhelyezendő térfigyelő kamerarendszer kiépítésével   
a Kondor-Trió Security Kft. Kondoros, Klapka u. 25. 
szám alatti céget bízza meg. 
A beruházás megvalósítására maximum 1,5 millió 
forintot biztosít, melynek fedezetéül az önkormányzat 
2015. évi tartalékát jelöli meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti 
tárgyalásra, és a szerződés aláírására. 
 árajánlat érkezett.  Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 

X. sz. napirendi pont: Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde működési iratainak módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, ötödik határozati javaslat a Hétszínvirág Óvoda és 
Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzata. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a kiegészítéssel együtt az előterjesztésben foglaltakkal 
egyetért, egyenként a határozati javaslatokra szavazzon.  
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
  81/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

     
Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde - Óvodai 
házirendjét – az előterjesztés mellékletét képező 
melléklet szerint jóváhagyja. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
       Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
  82/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde - 
Bölcsődei házirendjét – az előterjesztés mellékletét 
képező dokumentáció szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
       Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
 
 

A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
  83/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde – 
Bölcsőde Szakmai Programját – az előterjesztés 
mellékletét képező dokumentáció szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
       Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 

 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
  84/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde – a 
2015/2016-os nevelési évre szóló munkatervét  – az 
előterjesztés mellékletét képező dokumentáció szerint 
jóváhagyja. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
       Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
  85/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatát az 
előterjesztés mellékletét képező dokumentáció szerint 
jóváhagyja. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
       Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: folyamatos 

 
 

XI. sz. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a 
képviselőket.  
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
  86/2015. (IX.16.) önkormányzati határoza     Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2015-ben esedékes 2013-2018. időszakra 
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatát, az abban foglalt módosításokat 
elfogadja, jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

      
XII. sz. napirendi pont: Tulipán utcai mederburkolat ügyének újratárgyalása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Tárgyaltak a  cégvezetővel,  amit eddig beépített 
lebontja. Régen 5 millió lett volna a beruházási költség. A 47-es út korszerűsítése kapcsán 
szerencsére egy része be lett tervezve, így az nem került költségbe. A zsilip önköltségi áron 
van, és szakszerűen van beépítve. Most ugyan nincs belvíz, de ha lesz akkor nagyon nagy 
szükség van rákell. Kérdés,  hogy most ezt az összeget rászánják-e.  
Csaponé Mesnikov Melinda ÜVB tag: Ezt a kérdést már egyszer tárgyalták, akkor nem tartották szükségesnek.  
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Sipiczki Márton képviselő: Ezt már így kellene hagyni, mert a bontással több kár keletkezne. Szépen meg lett csinálva. 
Kindli András ÜVB tag: Belekényszerültünk ebbe a helyzetbe. Ez nem sok pénz. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Több 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 : 
  87/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy visszavonja az 56/2015. 
(VIII.10.) számú határozatát, és elfogadja a Bólem 
Kft. árajánlatát, bruttó 1.909.488 forint összegben, 
mely Telekgerendás Tulipán utca és a 47-es számú 
főút kereszteződésében megépítendő burkolt csapadék 
vízcsatorna becsatlakozási műtárgyára un. tiltóra 
vonatkozik. 
A beruházás költségének fedezetéül az önkormányzat 
2015. évi tartalékát jelöli meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti 
tárgyalásra, és a szerződés aláírására. 
 Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint. 

 
XIII. sz. napirendi pont: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása. 

 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
  88/2015. (IX.16.) önkormányzati határozat 

     
1. Telekgerendás Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2015. október 21. napján 17 
órai kezdettel közmeghallgatást tart az 
Önkormányzati Hivatal tanácskozótermében. 
 

2. Telekgerendás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megbízza Ránkli Ferenc 
polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
     Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 

       Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető    
     Határidő: értelem szerint 
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Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 18 
óra 10 perckor bezárta. 

 
k.m.f. 

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

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 

     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


