
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. 
 
A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 
Az ülés időpontja: 2014. január 17.  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 
  Kerekes József 
  Kindli András  
  Sipiczki Márton 
             Csaponé Mesnikov Melinda 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, 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 :  
 

1/2014. (I.17.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Sipiczki Márton és Csaponé 
Mesnikov Melinda képviselőket, a 2014. január 17-i 
rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 

 
 
 
 
 
 



Medvegy Mihályné polgármester:  Az alábbi napirendi pontokat kéri tárgyalni. 
 

I. A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program önerő igazolásához meghozott 
84/2013. (X.08.) Képviselő-testületi határozat módosítása. 

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

 2/2014. (I.17.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2014. január 17-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontját elfogadta.           
          
           

I. sz. napirendi pont 
A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program önerő igazolásához meghozott 84/2013. 
(X.08.) Képviselő-testületi határozat módosítása. 
 
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 : 
 
 

3/2014. (I.17.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 84/2013.(X.08.) Kt. számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett pontjainak a 
változatlanul hagyásával:  
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt 
önerejének igazolását, az alábbiak szerint: 

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: 
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program 
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye 
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás  
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az 
1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása] 
megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási 
szerződés 2. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a 
projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,445729% –a, de legfeljebb 
33.662.749.515,- Ft.  



A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 
4.397.595.394,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a 
BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.  

1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító 
számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési 
rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti. 
 Az önkormányzatra jutó összes saját forrás (forint) 2014. év (forint) 2015. év (forint) 
Telekgerendás Község Önkormányzata 

22.867.496.- 8.017.658.- 14.849.838.- 
 
Határidő: azonnal. 
Végrehajtásért felelős: Medvegy Mihályné polgármester 

 
 

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 
 
 
 
 _________________________   ___________________________ 
        Sipiczki Márton                                                   Csaponé Mesnikov Melinda     

   jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


