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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 
Az ülés időpontja: 2018. március 14.  A kezdés időpontja: 8,05 óra  
 
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül: 
  Ránkli Ferenc polgármester 
  Kerekes József 

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

Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
 

Jegyzőkönyvvezető:  
   Szabados Henriette 
 
 
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 Kerekes József 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: 

 
 

 37/2018. (III.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kerekes József és Kindli András 
képviselőket, a 2018. március 14-i rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri az alábbi napirendi pont tárgyalását: 
 

I. Kerékpárút közútkezelői feladatainak átadása. 
II. Pénzügyi átcsoportosítás. 
III. Felhívás elfogadása. 
IV. Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjainak megválasztása. 
V. Közbeszerzési eljárási cselekmények jóváhagyása. 
 

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

 -5 igen - szavazattal: 

 
 

 38/2018. (III.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. március 14-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta. 

          
                      

I. sz. napirendi pont  
Kerékpárút közútkezelői feladatainak átadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal: 

 
 

 39/2018. (III.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az országos 
kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek, valamint a főúttal párhuzamos 
kerékpárutak lakott területén kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 
355/2017. (IX.29.) számú Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján a 47-es 
számú főúttal párhuzamos kerékpárút  teljes szakasza tekintetében a 
közútkezelői (fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő  üzemeltetési) 
jogokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére a „kerékpárútszakasz birtokba 
adásáról” szóló jegyzőkönyv aláírásnak napjától átadja, és felhatalmazza Ránkli 
Ferenc  polgármestert a kerékpárútszakasz birtokba adásáról szóló jegyzőkönyv 
aláírására. 
( érintett szelvényszámok: 95585j út 3+369-12+189kmsz. 

Csorvás-Békéscsaba kerékpárút (47) 8.820m) 

 

Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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II. sz. napirendi pont  

Pénzügyi átcsoportosítás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
A határozati javaslatot a képviselők megkapták. Kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot.  
 

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

 -5 igen - szavazattal: 

 
 

 40/2018. (III.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. évi költségvetési rendeletében az 
Önkormányzat címen belül a dologi kiadásokról 
800.000,- Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási kiadások 
közé, sporteszközök vásárlása kiemelt előirányzatra  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: azonnal 

 
III. sz. napirendi pont  

Felhívás elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
A határozati javaslatot a képviselők megkapták. Kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal: 

 

 41/2018. (III.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás község önkormányzat képviselő - testülete megtárgyalta a „Védjük meg 
településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Telekgerendás község önkormányzat képviselő - testülete elutasítja a Soros-tervet, 
és azt, hogy a településünkön bevándorlás-szervező irodát működtessenek. 

 
2. Telekgerendás község önkormányzat képviselő - testülete úgy határozott, hogy a 

településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 
Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és 
a bevándorlás-szervező Soros-szervezetek ellen. 

 
Felelős:   Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:  folyamatos. 
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IV. sz. napirendi pont  
Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjainak megválasztása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
A határozati javaslatot a képviselők megkapták. Kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot.  

 
 

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

 -5 igen - szavazattal: 

 
 

 42/2018. (III.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás község önkormányzat képviselőtestülete a Választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 23.§-a alapján, az alábbiakban hagyja jóvá és választja meg Telekgerendás 
község területi szintű működő Szavazatszámláló Bizottságok ( I. és II. szavazókör illetve 
nemzetiségi szavazókör)  tagjait és póttagjai: 
 
Tagok: 
  
 Bohus Jánosné   Telekgerendás, Rákóczi u.59. 
 Győrfi Judit   Telekgerendás, Munkás u.1. 
 Szász Imréné   Telekgerendás, Orgona u.5. 
 Liker Judit   Telekgerendás, Koszna u.13. 
 Marik Zoltánné   Telekgerendás, Áchim u.16. 
 Polgári Ákos   Telekgerendás, Béke u.8. 
 Solymosi Jánosné  Telekgerendás, Hársfa u.26. 
 Szabóné Fehér Mária              Telekgerendás, Petőfi u. 19. 

Kis Árpádné    Telekgerendás, Munkás u.2. 
Urszuly Tibor   Telekgerendás, Hársfa u. 2. 

  
Póttagok: 
 

Bagyinka Ádám  Telekgerendás, Munkás u.15.  
Szmutáné Burin Beáta   Telekgerendás, Kossuth u.8.  
Kocziszky Henrietta   Telekgerendás, Béke utca 38. 
Hrabovszki Szilvia  Telekgerendás, Koszna u.31. 
Nemesi Márta    Telekgerendás, Dózsa György utca 27. 
Gyebnár György   Telekgerendás, Petőfi utca 21. 

 
Felelős:  Kosznáné dr. Pule Ilona  HVI vezető jogi helyettese 
Határidő: folyamatos 
 

 
 

V. sz. napirendi pont  
Közbeszerzési eljárási cselekmények jóváhagyása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
A határozati javaslatot a képviselők megkapták. Kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot.  
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal: 

 
 

 43/2018. (III.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás község önkormányzat képviselő – testülete az alábbi megnevezésű pályázatok 
közbeszerzési eljárásának végleges lezárását megelőzően jóváhagyja és tudomásul veszi a 
közbeszerzés során szükségessé vált különböző közbenső eljárási cselekmények 
lebonyolítását, és elvégzését, úgymint – hiánypótlás, kiegészítés, műszaki tartalom és határidő 
pontosítás stb. -  a  
 
1,/ TOP-2.1.3-15.BS1-2016-00026 kódszámú Telekgerendás települési környezetvédelmi 
infrastruktúrájának fejlesztése ,    
   
2,/  TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00020 kódszámú   Telekgerendás Község Önkormányzat 
közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás bevonásával, 
       
3,/ TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00042 kódszámú Telekgerendás Hétszínvirág Óvoda és 
Bölcsőde korszerűsítése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése 
 
tárgyában. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

 
      

Ránkli Ferenc polgármester:  
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli nyílt 
ülést 8 óra 20 perckor bezárta. 
 
 
 

 
k.m.f. 

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

    jegyzőkönyv-hitelesítő            jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 

     _________________________ 
           Szabados Henriette     
           jegyzőkönyvvezető    


