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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 
Az ülés időpontja: 2017. május 5.  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 
  Csaponé Mesnikov Melinda 
  Kerekes József 

Kindli András  
Pepóné Lóczi Ildikó  

                       Zelenyánszki András képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: 

Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
 

Jegyzőkönyvvezető:  
   Szívós Henriette 
 
 
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 : 

 
 

 62/2017. (V.05.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kindli András és Kerekes József 
képviselőket, a 2017. május 5-i rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri az alábbi napirendi pont tárgyalását: 
 

I. Lőrincz Gyula kérelme. 
 

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

 -6 igen - szavazattal : 

 
 

 63/2017. (V.05.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. május 5-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta. 

               
          

I. sz. napirendi pont  
Lőrincz Gyula kérelme. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Átadja a szót Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezetőnek. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Ismerteti az előzményeket. Lőrincz Gyula az önkormányzattól bérel belterületi szántókat, 
három haszonbérleti szerződése van jelenleg, különböző időpontban, és különböző 
területekkel jöttek létre. 
A kérelemben megjelölt földterületet öt évre kapta haszonbérbe, a képviselő-testület 
hozzájárult ahhoz, hogy azon fóliaházat létesítsen, a szerződésben meghatározott 
feltételekkel. 
Lőrincz Gyula kérelme jelenleg arra vonatkozik, hogy a legnagyobb általa bérelt területre 
vonatkozó haszonbérleti szerződést, mely 2020. december 31.-ig tart, hosszabbítsuk meg, 
2022. december 31. napjáig. Kérelme indokolásába azt írta, hogy pályázathoz beadott 
támogatási kérelmet, és ez a program 2022. december 31.-ig tart, a haszonbérlete pedig 2020. 
december 31.-ig, így hiánypótlásra szólították fel, hogy a hozzájáruló nyilatkozatnak a 
program lejártáig kell tartani. Ez a nyilatkozat jogszerűen a kérelmező kívánalmainak 
megfelelően csak akkor tölthető ki, ha a haszonbérleti szerződés meghosszabbításra kerül a 
programban megjelölt időpontig. Kérelmező indokul legfőképp azt jelölte meg, hogy a 
projektben 5 fő főállású foglakoztatást fog biztosítani. 
 A határozati javaslat, hogy a Telekgerendás 334/5 hrsz.-ú 14.632 m2 területű, ( 5-6-7-8-9 
számozású ) szántó művelési ágú ingatlanra a 2015. szeptember 22-én kötött, majd 2016. 
augusztus 16. napján kiegészített haszonbérleti szerződés határideje 2020. december  30. 
napjáig kerüljön meghosszabbításra. 
Zelenyánszki András alpolgármester: 
Támogatni kell a kérelemben megfogalmazott törekvéseket.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen, 1 nem - szavazattal : 

 
 

64/2017. (V.05.) önkormányzati határozat 
    

 
Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 
testülete úgy határoz, hogy 5 fő főállású munkahely 
létrehozása érdekében támogatja Lőrincz Gyula kérelmét 
és hozzájárul hogy a Telekgerendás 334/5 hrsz.-ú 14.632 
m2 területű, ( 5-6-7-8-9 sorszámú ) szántó művelési ágú 
ingatlanra a 2015. szeptember 22-én kötött, majd 2016. 
augusztus 16. napján kiegészített haszonbérleti szerződés 
határideje 2022. december  31. napjáig kerüljön 
meghosszabbításra. 
Felhatalmazza  a polgármestert a haszonbérleti 
szerződés módosítására, illetve a pályázat 
hiánypótlásához szükséges un. hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 

 
 
      

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 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                    Kerekes József                     Kindli András 

    jegyzőkönyv-hitelesítő            jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 

     _________________________ 
              Szívós Henriette     
           jegyzőkönyvvezető    


