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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A 
rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 Az ülés időpontja: 2015. december 22.  A kezdés időpontja: 8 óra 05 perc.  
 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül:                        Ránkli Ferenc polgármester 
  Kerekes József 
                       Csaponé Mesnikov Melinda 

Pepóné Lóczi Ildikó  
Kindli András 
Sipiczki Márton képviselők 

 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 
 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette Mária 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Köszönti a képviselőket, meghívottakat, a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 6 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kerekes József és Kindli András képviselőket. Kéri, aki 
egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 - 6 igen - szavazattal : 
 

 132/2015. (XII.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Kerekes József és Kindli András 
képviselőket, a 2015. december 22-i rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 
 

 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 
 I.       Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosítása. II.       Hulladékszállítás helyzete, 2016. évi működése. 
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 - 6 igen - szavazattal : 
 

 133/2015. (XII.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2015. december 22-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta. 

 
          

I. sz. napirendi pont Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester: Szóban előterjeszti, hogy döntött már a testület a feladat ellátás új módjáról, de ugyanakkor a 
kistérséggel kötött megállapodásból ez nem lett kivéve, emiatt szükséges a módosítás. 
Ránkli Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 - 6 igen - szavazattal : 
 

 134/2015. (XII.22.) önkormányzati határozat  
Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy elfogadja a határozat 2. számú 
mellékletét képező egységes szerkezetű társulási 
megállapodást. 
(a megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

  
II. sz. napirendi pont Hulladékszállítás helyzete, 2016. évi működése. 
Ránkli Ferenc polgármester: Szóban előterjeszti, hogy a képviselő-testület korábban döntött arról, hogy a Békés-Manifest Kft. 
ajánlatát nem fogadja el, és határozatot hozott arról, hogy a tavalyi áron kívánja a szolgáltatást 
továbbra is igénybe venni.  
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Ezt a korábban hozott határozatot vissza kell vonni, tekintettel arra, hogy előre látható, a jelenlegi 
áron, sőt még az előterjesztett emelt jövő évi áron sem tudja a szolgáltatást biztosítani a Békés - 
Manifest  Kft., tekintettel arra, hogy sok település nem fogadta el a 2016. évre  szóló árajánlatot, így a 
megmaradt településekre előre nem látható nagyságú, - vélhetően igen magas összegű - fajlagos 
költség hárulna.  Telekgerendás község önkormányzatának kérnie szükséges a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól az ideiglenes hulladékszállító kijelölését, a hulladékszállítás 
folyamatos biztosítás érdekében, és ezzel egyidejűleg felhatalmazni a polgármestert a szerződés 
aláírására. A lakosság ebből remélhetőleg nem fog semmit észrevenni.  
 
Ránkli Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak az első határozati javaslatra. 
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 - 6 igen - szavazattal : 
 

 135/2015. (XII.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határoz, hogy visszavonja a 117/2015. (XII.09.) számú 
önkormányzati határozatát, tekintettel arra, hogy a Békés-
Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. I. félévére 
kimutatott költségvetés tervezet bizonytalanná vált, és 
emiatt, a Képviselő-testület a képlékeny financiális 
feltételek miatt nem kívánja a meglévő közszolgáltatási 
szerződést meghosszabbítani. 
 
 

Ránkli Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak az második határozati javaslatra. 
 

 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 - 6 igen - szavazattal : 
 

 136/2015. (XII.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határoz, hogy a szilárd hulladék szállítás folyamatos 
biztosítása érdekében – a jogszabályban rögzítettek alapján 
– kéri a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 
az ideiglenes hulladékszállító kijelölését Telekgerendás 
község vonatkozásában 2016. január 1. napjától 
kezdődően. 

 
   

Egyéb észrevétel nem érkezett, az polgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli nyílt ülést 8 óra 
10 perckor bezárta. 
  

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

    jegyzőkönyv hitelesítő         jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

     _________________________ 
               Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


