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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2016. április 5.  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:   Ránkli Ferenc polgármester 
  Kerekes József 

Kindli András  
  Sipiczki Márton  
    Zelenyánszki András képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Farkas Istvánné 
 
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 Zelenyánszki András képviselőket. 
Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 
 

 24/2016. (IV.05.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Kerekes József és Zelenyánszki 
András képviselőket, a 2016. április 5-i rendkívüli 
nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 

 
 

 
 
 
 
 
 



2 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pont tárgyalását: 
 
I. A Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 
 

 25/2016. (IV.05.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2016. április 5-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontját elfogadta.           

           
I. sz. napirendi pont  A Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása. 

Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Itt két határozatot kell elfogadni. Először a 
módosító okiratot, majd az alapító okiratot. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Szavazásra bocsátja a módosító okirat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 
 

 26/2016. (IV.05.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratának módosítását az 1. melléklet szerint 
jóváhagyja.  
Felkéri Telekgerendás Község Önkormányzata 
kirendeltség-vezetőjét, hogy a módosítást tartalmazó 
1. számú mellékletet a MÁK Törzskönyvi 
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő:értelem szerint 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Szavazásra bocsátja az alapító okirat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 
  27/2016. (IV.05.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
egységes szerkezetű alapító okiratot a 2.melléklet 
szerinti formában és tartalommal elfogadja. 
Felkéri Telekgerendás Község Önkormányzata 
kirendeltség-vezetőjét, hogy az egységes szerkezetű 
alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és 
az intézmény részére küldje meg. 
 
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 05 perckor bezárta. 
 
  

k.m.f. 
 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                        Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség–vezető 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                    Kerekes József                Zelenyánszki András 

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 

     _________________________ 
              Farkas Istvánné        

       jegyzőkönyvvezető 


