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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2015. április 22.  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:   Ránkli Ferenc polgármester 
  Kerekes József 

Kindli András 
                       Csaponé Mesnikov Melinda 

Pepóné Lóczi Ildikó 
   
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette 
 
Meghívottak a jelenléti ív szerint. 
 
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 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 : 
 
  24/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kerekes József és Csaponé 
Mesnikov Melinda képviselőket, a 2015. április 22-i 
soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri a napirendi pontok módosítását, kéri további egy napirendi pont tárgyalását: 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. Beszámoló a település 2014. évi közbiztonsági helyzetéről. 
III. Éves gyermekvédelmi jelentés tárgyalása. 
IV. Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása. 
V. Tájékoztató a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, 

gazdálkodásáról. 
VI. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági programja. 
VII. A helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló rendelet megalkotása. 
VIII. Szabadtéri égetés szabályairól szóló rendelet megalkotása. 
IX. Landler Jenő utca átnevezési ügye, rendelet megalkotása. 
X. Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportlétszám meghatározása. 
XI. Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportja szakmai feltételeinek biztosítása. 
XII. Békés-Manifest Kft. szolgáltatási szerződés módosítása. 
XIII. Polgármester szabadság felhasználási ütemtervének jóváhagyása, és cafetériájának 

megállapítása. 
XIV. Dr. König János fogorvos támogatási kérelme. 
XV. Étkezési díjak megállapítása. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 25/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2015. április 22-i soros nyílt ülés napirendi 
pontjait elfogadta.           

I. sz. napirendi pont 
Ránkli Ferenc polgármester:  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményeiről. 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a 
képviselőket.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
  26/2015. (IV.22.) 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. 
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II. sz. napirendi pont Beszámoló a település 2014. évi közbiztonsági helyzetéről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Köszönti Dr. Bede Sándor kapitányságvezetőt. 
Kérdezi, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. 
Dr. Bede Sándor alezredes: Köszöni a szót. Az írásos anyag részletes, és hiteles képet ad a település közbiztonsági 
helyzetéről. November óta látja el a kapitányság vezetői feladatait, az átvétel zökkenőmentes 
volt. A tavalyi évben fokozott feladat volt a választások rendjének biztosítása, problémák nem 
adódtak. A településen a közbiztonsági helyzet kielégítőnek mondható. Különösebb jelzés 
nem érkezett, ezért úgy gondolja, hogy az itt élők is úgy érzik kielégítő a közbiztonság 
helyzete. A kollégák nevében is tolmácsolja a köszönetet a polgárőrök felé, akikkel nagyon jó 
az kapcsolat. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb kérdés, hozzászólás? Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 
 

 27/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja a Békéscsabai Rendőrkapitányság 
tájékoztatóját Telekgerendás község közbiztonsági 
helyzetéről. 
 
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint. 
 
 

Dr. Bede Sándor kapitányságvezető távozik 17 óra 05 perckor. 
 
 
III. sz. napirendi pont Éves gyermekvédelmi jelentés tárgyalása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Ürmös Eliza Zsuzsa családgondozó: Köszöni a szót. Hasonló esetszámmal dolgoztak a tavalyi évben is, mint 2013-ban, 
túlnyomórészt alapellátás keretében valósult meg a családgondozás, két esetben volt szükség 
védelembe vételre, úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó arányszám. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb kérdés, hozzászólás? Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.  
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 28/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja a Békéscsabai Kistérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai 
beszámolóját a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
2014. évi munkájáról. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 

 
ürmös Eliza Zsuzsa távozik 17 óra 10 perckor. 

 
 

IV. sz. napirendi pont Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta.  
Kerekes József ÜVB elnöke:  A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását.  Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.    A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. 
(IV.22.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 
 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  A pénzmaradványról az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta.  
Kerekes József ÜVB elnöke:  A határozati javaslatot az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja.  Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás 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 : 
  29/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. évi költségvetési zárszámadási 
rendeletében a Telekgerendás Községi Önkormányzat 
és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődénél kimutatott 
szabad pénzmaradványok összegét a 2015. évi 
költségvetési rendeletében az önkormányzati 
tartalékba helyezi. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

 
  
V. sz. napirendi pont Tájékoztató a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a tájékoztató 
elfogadását. 
  
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 30/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja a Telekgerendási Szlovákok 
Nemzetiségi Önkormányzat működéséről és 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját. 

                                                                                                                                   
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint. 

 
 
 
VI. sz. napirendi pont Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági programja. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta.  
Kerekes József ÜVB elnöke:  A határozati javaslatot az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja.  Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás 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 : 
 

 31/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja Telekgerendás Község 
Önkormányzatának 2014-2019. évekre vonatkozó 
gazdasági programját.    
                                                                                                                               
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint. 

  
VII. sz. napirendi pont: A helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló rendelet megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta.  
Kerekes József ÜVB elnöke:  A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.  
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. 
(IV.22.) önkormányzati rendeletét a helyi 
környezet védelméről és a település tisztaságáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./  
 

VIII. sz. napirendi pont: Szabadtéri égetés szabályairól szóló rendelet megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta.  
Kerekes József ÜVB elnöke:  A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását, kellőképp szabályozva 
van a szabadtéri égetés. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.  
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. 
(IV.22.) önkormányzati rendeletét az avar és kerti 
hulladék szabadtéri égetés szabályairól. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./  

 
IX. sz. napirendi pont: Landler Jenő utca átnevezési ügye, rendelet megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta.  
Kerekes József ÜVB elnöke:  A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását, a határozati javaslat 
elfogadását, egy szó elírás volt azt előterjesztésben, azt kéri javítani. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. 
(IV.22.) önkormányzati rendeletét a közterületek 
elnevezéséről és a házszám megállapítás 
szabályairól. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./  
 

Ránkli Ferenc polgármester:  Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 32/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 
 1. Telekgerendás  Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bek. 3. 
pontja, valamint a 14.§. (2) bekezdése alapján a 
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Telekgerendás Landler Jenő  utcát GERLE utcára 
változtatja. 

2. A képviselő-testület felkéri a kirendeltség -vezetőt, 
hogy a névváltozásról értesítse az érintetteket, a 
közterület nevének megváltoztatását a közterület 
nyilvántartásban vezesse át, továbbá a közterület 
ingatlan-nyilvántartási adatainak átvezetése érdekében 
az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 
törvény 27.§. (5) pontjában meghatározott bejelentést 
tegye meg. 

3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a 
lakosság tájékoztatásával és, hogy gondoskodjon az 
utcanév táblák cseréjéről. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester. 
              Kosznáné Pule Ilona kirendeltség -vezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 

X. sz. napirendi pont: Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportlétszám meghatározása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Zsigáné Kósa Edit intézményvezető: Az indítható csoportok számának meghatározása lenne a feladat. A csoportlétszámot törvény 
határozza meg. A fenntartó az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 
határozza meg. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Akkor két csoport indul? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Igen, két csoport lesz indítva, az előterjesztésben feltüntetett minimum – maximum illetve 
átlag létszám meghatározásával. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a kiegészítéssel és az előterjesztésben foglaltakkal 
egyetért, szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 33/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 
 Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a 2015/2016-os 

tanévben a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportlétszámát két csoportban állapítja 
meg, az alábbiak szerinti csoportlétszámokkal: 
 

minimum csoportlétszám    maximum csoportlétszám   átlag csoportlétszám 
   
óvoda  13  25            20  
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 Felelős: Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: folyamatos, illetve értelem szerint. 
 
 
XI. sz. napirendi pont: Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportja szakmai feltételeinek biztosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a 
képviselőket.  
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 34/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 
 Telekgerendás Község önkormányzat képviselő – 
testülete úgy határoz, hogy a Hétszínvirág Óvoda és 
Bölcsőde bölcsődei ellátásának személyi feltételeit 2 
fő szakdolgozóval biztosítja, melyből egy fő napi 1 
órában ellátja a bölcsőde szakmai vezetőjének 
feladatait is. 
A jelentkező többletfeladat ellátása céljából a szakmai 
vezető részére havi bruttó 10 e forint illetményt állapít 
meg, 2015. május 01. napjától kezdődően. Az 
ellátmány fedezetéül az önkormányzat általános 
tartalékát jelöli meg. 
Felkéri az intézmény vezetőjét a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: folyamatos     

 
 

XII. sz. napirendi pont: Békés-Manifest Kft. szolgáltatási szerződés módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: Ez elírás a 2014. április 1. ? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Igen,  a módosítás 2015. április 1. napjától lép hatályba. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 35/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 
 Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 
testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező közszolgáltatási szerződés módosítását 
elfogadja, és azzal módosítja a 2013. január 01. 
napjától – jelenleg is érvényes – közszolgáltatási 
szerződést. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
 
 

 
XIII. sz. napirendi pont: Polgármester szabadság felhasználási ütemtervének jóváhagyása, és cafetériájának 
megállapítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Bejelenti érintettségét a XIII. napirendi pontra. Kéri az ÜVB elnökét a szavazás levezetésére 
az SZMSZ ide vonatkozó rendelkezése alapján. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  Kéri a képviselőket szavazzanak a polgármester érintettségének elfogadásáról. 

 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen, 1 tartózkodó - szavazattal : 
 

 36/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 
 
Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi Ránkli Ferenc polgármester 
érintettségi bejelentését a polgármester szabadság 
felhasználási ütemterve, és a cafetéria megállapítása 
szavazás kapcsán.  
 
 

Kerekes József ÜVB elnöke:  Kéri a képviselőket szavazzanak a polgármester cafeteria juttatásának elfogadásáról. 
 

A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal : 
 

 37/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 
 Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ránkli Ferenc polgármester 2015. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200.000 Ft/fő/év összegben, a cafetéria 
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keret felhasználására vonatkozó eljárási rendet az ide vonatkozó törvényi előírásban rögzítettek szerint határozza meg.   Határidő: értelem szerint, Felelős:  Kosznáné Pule Ilona  kirendeltség -vezető  
 
 
Kerekes József ÜVB elnöke:  Kéri a képviselőket szavazzanak a polgármester szabadságának igénybevételének  
elfogadásáról. 

 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal : 
  38/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 

 Telekgerendás Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete,   a  közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) 
bekezdéseiben foglaltak alapján Ránkli Ferenc főállású polgármester 2015. évi 46 nap 
szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezését az 
alábbiaknak megfelelően hagyja jóvá: 

- május 5 nap. 
- június 5 nap. 
- július 7 nap. 
- augusztus 10 nap. 
- szeptember 5 nap. 
- október 5 nap. 
- november 3 nap. 
- december 6 nap. 

 
Határidő: folyamatos      
Felelős: Kosznáné Pule Ilona Kirendeltség vezető. 
 
XIV. sz. napirendi pont: Dr. König János fogorvos támogatási kérelme. 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a 
képviselőket.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 39/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 

testülete úgy határoz, hogy Dr. König János 
Békéscsaba Kolozsvári utca 33. szám alatti 
fogszakorvos részére egyszeri, 100.000 forint összegű 
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támogatást állapít meg, a telekgerendási fogászati 
ellátás 2015. évi dotálása céljából. 
A támogatás fedezetéül a 2015. évi költségvetés 
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat 
támogató összeget jelöli meg.  

 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
XV. sz. napirendi pont: Étkezési díjak megállapítása. 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a 
képviselőket.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 40/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Csaba Ingatlan  Kft. által nyújtott étkezési 
szolgáltatás díját  a határozat mellékletét képező 
szolgáltatási díjat hagyja jóvá 2015. május 18. 
napjával kezdődően. 
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

  
 

 
 
 

k.m.f. 
 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                        Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség – vezető 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                   Kerekes József                       Csaponé Mesnikov Melinda 

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 

     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


