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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 Az ülés időpontja: 2015. március 24.  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 
  Kerekes József 

Kindli András 
                       Csaponé Mesnikov Melinda 

Pepóné Lóczi Ildikó képviselők 
 

 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné 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 5 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Pepóné Lóczi Ildikó 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 : 
  21/2015. (III.24.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Pepóné Lóczi Ildikó és Kindli 
András képviselőket, a 2015. március 24-i rendkívüli 
nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pont tárgyalását: 
 

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

 22/2015. (III.24.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2015. március 24-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta. 

           
I. sz. napirendi pont Könyvtárfejlesztési pályázat. 
 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Az átalakítás és bővítés kezdete 2016. június 1. ? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Nem, hibásan szerepel az előterjesztésben, az átalakítás és bővítés kezdete 2015. június 1. 
Javításra kerül. 
Ránkli Ferenc polgármester: Több hozzászólás nem érkezett, szavazásra kéri a képviselőket, aki a javított határozati 
javaslattal egyet ért szavazzon. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 23/2015. (III.24.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, pályázatot 

kíván benyújtani a NKA által meghirdetett „Kistelepülések könyvtárainak szakmai 
eszközfejlesztése, korszerűsítése” című kiírásra. Altéma kódszáma: 3505/190. 

A pályázati támogatás jogcíme: könyvtári bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, 
eszközök beszerzése. 

A pályázat során megvalósítandó fejlesztés: a jelenleg tároló helyiségként használt 
un. kisterem és a meglévő könyvtár helyiség összenyitásával egy tágasabb szolgáltató tér 
kerülne kialakításra, mely olvasó – oktató – közösségi térként funkcionálna. A kibővített tér 
lehetővé teszi továbbá egy babasarok, és játszóhely kialakítását is. 

A pályázat összege: a fenti célok megvalósítása érdekében elfogadja a fejlesztés 
maximum bruttó 3.000.000.- forint költségigényét, melyhez a szükséges 10 % önrészt a 2015. 
évi költségvetésben elkülönített céltartalék (pályázati alap ) terhére biztosítja, maximum 
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300.000.- forint összeghatárig. A pályázati nevezési díj 10.000.- forint összegben a megadott 
számlaszámra átutalásra került. 

A képviselő-testület vállalja és végrehajtja: nyertes pályázat esetén az átalakítást és 
a bővítést 2015. június 1. napja és 2016. augusztus 31. napja közötti időszakban megvalósítja. 
 Felhatalmazás: a képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására, a további szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2015. április 1-e 24,00. 
Felelős: 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 Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség – vezető 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                 Pepóné Lóczi Ildikó                     Kindli András 

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


