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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A 
rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 
Az ülés időpontja: 2018. augusztus 27.  A kezdés időpontja: 8,00 óra  
 
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül: 
  Ránkli Ferenc polgármester 
  Kerekes József 

Kindli András  
Pepóné Lóczi Ildikó 

                         Sipiczki Márton képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: 

Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
 

Jegyzőkönyvvezető:  
   Szabados 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 Kerekes József 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: 
 
 

77/2018. (VIII.27.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kerekes József és Kindli András 
képviselőket, a 2018. augusztus 27-i rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri az alábbi napirendi pont tárgyalását: 
 
I. Szociális célú tüzelőanyaghoz önerő biztosítása. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal: 
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78/2018. (VIII.27.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. augusztus 27-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta. 

          
                      

I. sz. napirendi pont  
Szociális célú tüzelőanyaghoz önerő biztosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen- szavazattal: 
 

79/2018. (VIII.27.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 
mellékletében meghatározott támogatás elnyerése céljából.  
A támogatáshoz vállalt önerő összege 50 fő/6q szociális 
tüzelőanyag: 190.500-Ft, melyet a képviselő-testület a 
2018. évi általános tartalék terhére biztosítja. 
A települési önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  
 
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 dr. Pule Ilona 
  polgármester               kirendeltség–vezető 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                    Kerekes József                     Kindli András 

    jegyzőkönyv-hitelesítő           jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 

     _________________________ 
           Szabados Henriette     
           jegyzőkönyvvezető    


