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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2014. február 13.  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:   Medvegy Mihályné polgármester 
  Kerekes József 
                      Csaponé Mesnikov Melinda 
  Kindli András 
  Ránkliné Balázs Edit 
  Sipiczki Márton 
  Zelenyánszki András képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette 
 
Meghívottak a jelenléti ív szerint. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Köszönti a képviselőket, meghívottakat, a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 7 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek  Zelenyánszki András és Kerekes József képviselőket. 
Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
  4/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Zelenyánszki András és Kerekes 
József képviselőket, a 2014. február 13-i soros nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Medvegy Mihályné polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pontok kiegészítését XVIII. napirendi pontként a LEADER 
programban történő részvétel tárgyalását. 
 

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményeiről  

II. Telekgerendás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének 
elfogadása 

III. A 1/2013. (II. 14.) költségvetési rendelet módosítása 
IV. Magánszemélyek tartozásának elengedése 
V. Újkígyós Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének jóváhagyása 
VI. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása 
VII. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(X.30.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
VIII. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról és intézményi térítési 

díjakról szóló 18/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
IX. A temetőről és a temetkezésről szóló 19/2013.(XII.18.) önkormányzat rendelet 

módosítása 
X. SZSZB megválasztása 
XI. Éves közbeszerzési terv elfogadása 
XII. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évre vonatkozó óvodai és 

bölcsődei beiratkozás időpontjának meghatározása  
XIII. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartás elfogadása 
XIV. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állásra pályázat kiírása 
XV. Vízkorlátozási terv elfogadása 
XVI. Civil szervezetek támogatása 
XVII. Közös Önkormányzati Hivatal etikai szabályzat elfogadása 
XVIII. LEADER programban történő részvétel 
 

 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
 5/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. február 13-i soros nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta.           

 
 
I. sz. napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményekről. Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés?  
Szavazásra kéri a képviselőket. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
  6/2014. (II.13.) 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. 
 

II. sz. napirendi pont Telekgerendás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta, kérdés, hozzászólás? 
 
Kerekes József ÜVB elnöke: Az ÜVB megtárgyalta, a rendelet megalkotását javasolja, a kirendeltség-vezető asszony által 
elmondott kiegészítéssel. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :   

A szavazás eredményeként a testület 7 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 
13.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 
 

III. sz. napirendi pont A 1/2013. (II. 14.) költségvetési rendelet módosítása. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta, kérdés, hozzászólás? 
 
Kerekes József ÜVB elnöke: Az ÜVB megtárgyalta, a rendelet módosítását javasolja. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet módosítást. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :   

A szavazás eredményeként a testület 7 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 
13.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról 
szóló 1/2013. (II.14.) rendelt módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
IV. sz. napirendi pont Magánszemélyek tartozásának elengedése. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ingatlanra 12.600.-Ft az illeték a jelzálogjog 
bejegyzésére. Kérdés, hozzászólás?  Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 7/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 90.000,- forint behajthatatlan tartozás 
összegéről lemond és 2013. évi költségvetési 
rendeletében az önkormányzat cím, dologi kiadásai 
közt elszámolja. 

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester    
Határidő:értelem szerint 

           
V. sz. napirendi pont Újkígyós Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének jóváhagyása 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést mindenki megkapta. Az ÜVB megtárgyalta.  
 
Kerekes József ÜVB elnöke:  A rendeletet az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
  

8/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő – 

testületet jóváhagyja Újkígyós Város 
Önkormányzatának 1/2014. (I.28.) számú, Újkígyós 
város 2014. évi költségvetéséről, mely tartalmazza az 
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetését is. 

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
VI. sz. napirendi pont A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést mindenki megkapta. Átadja a szót a kirendeltség-vezetőnek. 
 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség –vezető: Köszöni a szót. Kiegészíti az előterjesztést, ami szakfeladat volt – az kormányzati funkció 
lett, ezért szükséges a módosítás. 
 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Speciális igényű gyermeket be lehet íratni az intézménybe? 
 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség –vezető: Nem, mert nem áll rendelkezésünkre sem olyan személyi és tárgyi  feltétel ami lehetővé tenné 
ezt. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Egyéb kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 9/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

 Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-       
testülete elfogadja a határozat mellékletét képező a 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát.    

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szer 
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VII. sz. napirendi pont: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(X.30.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta, kérdés, hozzászólás? 
 
Kerekes József ÜVB elnöke: Az ÜVB megtárgyalta, a rendelet módosítását javasolja. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  

A szavazás eredményeként a testület 7 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II. 
13.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

VIII. sz. napirendi pont: A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról és intézményi térítési díjakról szóló 
18/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta, kérdés, hozzászólás? 
 
Kerekes József ÜVB elnöke: Az ÜVB megtárgyalta, a rendelet módosítását javasolja. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  

A szavazás eredményeként a testület 7 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II. 
13.) önkormányzati rendeletét a pénzben és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról és 
intézményi térítési díjakról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 
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IX. sz. napirendi pont: A temetőről és a temetkezésről szóló 19/2013.(XII.18.) önkormányzat rendelet módosítása. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést mindenki megkapta. Az ÜVB megtárgyalta. 
 
Kerekes József ÜVB elnöke:  Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :   

A szavazás eredményeként a testület 7 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 
13.) önkormányzati rendeletét a temetőről és a 
temetkezésekről. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
X. sz. napirendi pont: SZSZB megválasztása. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést mindenki megkapta. Átadja a szót a kirendeltség-vezetőnek. 
 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség –vezető: Köszöni a szót. A testületi ülés előtt ki lett osztva a módosított határozati javaslat, mert a 
kiküldöttben névelírás történt, egyéb változás nincs. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 10/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás község önkormányzat képviselőtestülete a Választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 23.§-a alapján, az alábbiakban választja meg a Telekgerendás községben 
működő Szavazatszámláló Bizottságok tagjait:  
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01. körzet Szavazatszámláló Bizottság  
(Művelődési Ház Telekgerendás Dózsa u. 14.) Tag: Bagyinka Ádám Telekgerendás, Munkás u.15.   

Tag: Bohus Jánosné Telekgerendás, Rákóczi u.59. 
Tag: Győrfi Judit  Telekgerendás, Munkás u.1. 
Tag: Szász Imréné  Telekgerendás, Orgona u.5. 
Tag: Varga Csilla Erika Telekgerendás,  Hársfa u.6. 
 

02.körzet Szavazatszámláló Bizottság  
(Általános Iskola Telekgerendás, Ady u. 10.) – kijelölt szavazókör: Tag: Liker Judit  Telekgerendás, Koszna u.13. 

Tag: Marik Zoltánné Telekgerendás, Áchim u.16. 
Tag: Polgári Ákos  Telekgerendás, Béke u.8. 
Tag: Solymosi Jánosné Telekgerendás, Hársfa u.26. 
Tag: Szász Balázs   Telekgerendás,  Orgona u.5. 
Tag: Szmutáné Burin Beáta Telekgerendás, Kossuth u.8.  
 

Helyi Nemzetiségi  Önkormányzati  Választás Szavazatszámláló Bizottsága  
(Idősek Klubja Telekgerendás, Dózsa u. 11.) Tag: Kelemen Györgyné Telekgerendás, Béke u.37.   

Tag: Kiss Árpádné  Telekgerendás, Munkás u.2. 
Tag: Nemesi Márta  Telekgerendás, Dózsa u.27. 
Tag: Szabóné Fehér Mária Telekgerendás, Petőfi u.19. 
Tag: Szpisjákné Bócsik Judit Telekgerendás, Viola u.10. 
 
 Felelős: Kosznáné Pule Ilona  HVI vezető általános helyettese 
Határidő: folyamatos             
 
XI. sz. napirendi pont: Éves közbeszerzési terv elfogadása. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést mindenki megkapta. 2014. évben nem tervezünk olyan beruházást, ami 
közbeszerzést igényelne. Hozzászólás nem érkezett, szavazásra a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 11/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    
TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2014. évi közbeszerzési terve 
 
 Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-es évre közbeszerzési 
tervének összesített bevételi és kiadási oldalát 0 - ban  azaz Nullában határozza meg, 
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tekintettel arra, hogy ebben az évben olyan vásárlást, építést, beruházást nem tervez, amely 
meghaladja a jogszabályban rögzített közbeszerzési értékhatárt.  
A képviselő – testület a 2011. évi CVIII. törvény 33.§.(1) bekezdése szerint nyilvánosságra 
hozza a 2014. évi közbeszerzési tervet. 
 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
XII. sz. napirendi pont: Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évre vonatkozó óvodai és bölcsődei 
beiratkozás időpontjának meghatározása.  
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az intézményvezető írásban benyújtotta az 
időpontot. Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 12/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat képviselő – 
testülete  elfogadja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
beiratkozási időpontjait az alábbiak szerint: 2014. 
május 5-től – 2014. május 7-ig, naponta 13,00 és 16,00 
óra között. 

 Felelős: Tuskáné Sajben Mária intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 

XIII. sz. napirendi pont: A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartás elfogadása. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az intézményvezető írásban benyújtotta az 
időpontot. Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 13/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat képviselő – 
testülete  elfogadja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
nyári takarítási szünetét az alábbiak szerint: 2014. 
augusztus  11-től – 2014.  augusztus 31-ig. 
 

 Felelős: Tuskáné Sajben Mária intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
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XIV. sz. napirendi pont: A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állásra pályázat kiírása. 
 

Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, időben ki kell írni a pályázatot, legyen idő dönteni, 
a véleményeztetési eljárásokat lefolytatni.  
 
Kerekes József ÜVB elnök: A pályázatba bele lehet írni, hogy telekgerendási lakos előnyt élvez? Ne kelljen a 
pályázóknak esetleg sok 100 km-t utazni? 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Nem írható bele, de nem kell minden pályázót meghallgatni. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Több kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 14/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 
testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Hétszínvirág 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására 
összeállított pályázati kiírást, az előterjesztés 
mellékletét képező pályázati hirdetmény szerinti  
tartalommal. 

 Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint. 

 
XV. sz. napirendi pont: Vízkorlátozási terv elfogadása. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Minden önkormányzatnak jóvá kell hagynia. Kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 15/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    
Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 
 VÍZKORLÁTOZÁSI TERVE 
 A valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15. §. (4-5-6) bekezdése, valamint 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény egyes rendelkezéseinek 
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végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet 83. §-a alapján, ha a vízigények 
kielégítése érdekében vízkorlátozás bevezetése válik szükségessé, ennek rendje a következő: 
 
I. VÍZKORLÁTOZÁS  
1. Ha a felhasználható (szolgáltatható) vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan 

okból csökken, ill. az elhárítás jelentős időigényű és ez idő alatt mennyiségi hiány 
jelentkezik a vízellátó rendszerben, akkor a vízhasználat - a létfenntartási vízhasználat 
kivételével - sorrendiség megtartásával, kártalanítás nélkül korlátozható, szüneteltethető 
vagy a biztonsági követelmények megtartása mellett megszüntethető. 

 
2. Ha a vízhasználat korlátozását be kell vezetni, a korlátozás sorrendje a következő: 
 

2.1. I. FOKOZAT:Egyéb célú vízhasználatok: kertöntözés, gépkocsi mosások, úttest 
locsolások, közterületek és a parkok öntözésének megtiltása. 

 
2.2. II. FOKOZAT: Az I. FOKOZAT-ban érintetteken túlmenően a 10 m3/nap feletti 
vízfelhasználású gazdálkodó szervezetek a közüzemi szolgáltatási szerződésben 
meghatározott (napi) vízmennyiség 80 %-át vételezhetik a sütőipar, tejipar és a húsipar 
kivételével. 

 
2.3. III. FOKOZAT: a II. FOKOZAT-ban érintetteken túlmenően a szakaszos 
vízszolgáltatás elrendelése. 

 
3. A vízkorlátozás fokozatainak elrendelése az Alföldvíz Zrt. javaslata alapján történik, a 

javaslat alapján a vízkorlátozást a polgármester rendeli el. 
 
 
 
II. KÖZZÉTÉTEL, ELLENŐRZÉS  
1. Az elrendelt vízkorlátozás közzétételéről és a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző 

gondoskodik. 
   
 
 1.1 A jegyző a vízkorlátozás elrendeléséről értesíti az üzemeltetőt. 
 
 1.2. A korlátozás végrehajtásának ellenőrzése önkormányzati és üzemeltetői feladat. 

 Az önkormányzat belső ellenőrzési rendszerében (közterületi felügyelők útján) végzi az 
I. FOKOZAT betartását. A gazdálkodó szervezetek értesítése, ellenőrzése az üzemeltető 
feladata. 

 
2. A szakaszos vízszolgáltatás bevezetésének időpontját és a szakaszos vízszolgáltatást az 

üzemeltető határozza meg, amelyet sajtó és helyi médiák útján hirdet ki. 
 
 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: folyamatos 
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XVI. sz. napirendi pont: Civil szervezetek támogatása. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Tájékoztatóul kiosztotta, hogy 2013. évben 
mennyit kaptak a civil szervezetek, az ez évi javaslat mellé van írva.  
A Telekgerendási Polgárőr Egyesületnek 400.000.-Ft támogatást javasol. Kérdés, javaslat 
nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 16/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendási Polgárőr Egyesület 
részére 400.000-Ft összeget nyújt működési célra. 
A támogatás összegével 2014. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2013. évi beszámoló. 

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
Medvegy Mihályné polgármester:  A Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány részére 40.000.-Ft támogatást javasol. 
Kérdés, javaslat nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 17/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendásiak Egészségéért 
Közalapítvány részére 40.000.-Ft összeget nyújt 
működési célra.  
A támogatás összegével 2014. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2013. évi beszámoló.  

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Medvegy Mihályné polgármester:  A Magyar Vöröskereszt Telekgerendási Alapszervezete részére 200.000.-Ft támogatást 
javasol. Kérdés, javaslat nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen, 1 tartózkodó - szavazattal : 
 18/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Magyar Vöröskereszt 
Telekgerendási Alapszervezetének 200.000.-Ft 
összeget nyújt működési célra. 
A támogatás összegével 2014. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
Ránkliné Balázs Edit képviselő: Személyes érintettség kapcsán kéri a szavazásból történő kizárását a Telekgerendási 
Labdarúgó Sport Club támogatása ügyében. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 19/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete tudomásul veszi Ránkliné Balázs Edit 
képviselő bejelentését – a személyes érintettsége 
kapcsán a Telekgerendási Labdarúgó Sport Club 
támogatása ügyében - és őt a szavazásából kizárja. 

 
Medvegy Mihályné polgármester:  A Telekgerendási Labdarúgó Sport Club részére 420.000.-Ft támogatást javasol. Kérdés, 
javaslat nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 20/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendási Labdarúgó Sport 
Club részére 420.000-Ft összeget nyújt működési 
célra. 
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A támogatás összegével 2014. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2013. évi beszámoló.  

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az  Örökifjak Nyugdíjas Klub részére 150.000.-Ft támogatást javasol. Kérdés, javaslat nem 
érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 21/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból az Örökifjak Nyugdíjas Klub részére  
150.000.-Ft összeget nyújt működési célra. 
A támogatás összegével 2014. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2013. évi beszámoló. 
 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

Medvegy Mihályné polgármester:  Az  Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata részére 200.000.-Ft támogatást 
javasol. Kérdés, javaslat nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 22/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendási Szlovákok 
Nemzetiségi Önkormányzata részére 200.000.-Ft 
összeget nyújt működési célra.  
A támogatás átutalása a határozat elfogadásától 
számított 15 napon belül esedékes. 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint 



15 
 

Medvegy Mihályné polgármester:  Az  Telekgerendási Horgász Egyesület részére 40.000.-Ft támogatást javasol. Kérdés, javaslat 
nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 23/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból az Telekgerendási Horgász Egyesület 
részére  40.000.-Ft összeget nyújt működési célra. 
A támogatás összegével 2014. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2013. évi beszámoló.  
 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
Medvegy Mihályné polgármester:  Tájékoztatja a képviselőket, hogy a falunap 2014. június 7-én, a gyermeknap 2014. június 8-
án kerül megrendezésre. 
 
XVII. sz. napirendi pont: Közös Önkormányzati Hivatal etikai szabályzat elfogadása 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 24/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése 
alapján megtárgyalta a Köztisztviselői Etikai 
Szabályzat tárgyában készített javaslatot, és meghozta 
az alábbi határozatot: 

 
A képviselő-testület az Újkígyósi Közös 
Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Etikai 
Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  
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Utasítja a jegyzőt, hogy a Köztisztviselői Etikai 
Szabályzat tartartalmát a közös önkormányzati hivatal 
köztisztviselőivel megismertesse. 

 
Határidő:2014. március 31. 
Felelős: Dr. Csatlós László jegyző és Kosznáné Pule 
Ilona kirendeltség-vezető 

  
XVIII. sz. napirendi pont: LEADER programban történő részvétel 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 25/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő 
– testülete úgy dönt, hogy Telekgerendás község a 
2014 – 2020 közötti programozási időszak 
vidékfejlesztési feladataiban, a LEADER közösségek 
Helyi Fejlesztési Stratégiájának kidolgozásában és a 
LEADER közösségek Helyi Fejlesztési Stratégiája 
tervezési területének előzetes elismerésében, mint a 
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület illetékességi területéhez tartozó település 
kíván részt venni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 

 
A polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 óra 20 perckor bezárta. 

 
k.m.f. 

 
 _________________________   __________________________ 
       Medvegy Mihályné              Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség - vezető 
 
 _________________________   ___________________________ 
      Zelenyánszki András                           Kerekes József     

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


