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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A 
rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 
Az ülés időpontja: 2019. január 18.  A kezdés időpontja: 15,00 óra  
 
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül: 
  Ránkli Ferenc polgármester 
  Csaponé Mesnikov Melinda 
  Kerekes József 

Kindli András  
Pepóné Lóczi Ildikó képviselők 

 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: 

Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
 

Jegyzőkönyvvezető:  
   Kosznáné dr. Pule Ilona 
 
 
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: 
 
 
 

 1/2019. (I.18.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kerekes József és Kindli András 
képviselőket, a 2019. január 18-i rendkívüli nyílt képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 
 
 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri az alábbi napirendi pont tárgyalását: 
 

I. A „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” című BM pályázat megtárgyalása. 
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal: 
 
 

2/2019 . (I.18.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. január 18-i rendkívüli nyílt ülés napirendi 
pontjait elfogadta. 

          
          
                      

I. sz. napirendi pont  
A „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” című BM pályázat megtárgyalása. 
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: 
 
 

3/2019. (I.18.) önkormányzati határozat 
    

1. Újkígyós Város Önkormányzatának képviselő - testülete pályázatot kíván benyújtani a BM 
által kiírt pályázatra a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” című pályázatra, 
Telekgerendás Község Önkormányzatának képviselő-testülete ehhez hozzájárulását és 
egyetértését adja.  

2. Telekgerendás Község Önkormányzatának képviselő - testülete elfogadja a székhely település, 
Újkígyós Város Önkormányzatának képviselő-testületének az illetményalap a Kvtv-ben 
rögzített mértékhez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban 
történő megállapítását 2019. évre. 

3. A köztisztviselői illetmény alapot Újkígyós Város Önkormányzatának 2/2018. (II. 27.) 
önkormányzati rendelete tartalmazza.  

4. Telekgerendás Község képviselő-testülete felhatalmazza Újkígyós Város a polgármesterét, 
Csabaszabadi Község polgármesterét, valamint Telekgerendás Község polgármesterét a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 

   
Felelős:           Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:       2019. január 25. 
 

      
Ránkli Ferenc polgármester:  
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli nyílt ülést 15 óra 
05 perckor bezárta. 
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k.m.f. 
 _________________________   __________________________ 
             Ránkli Ferenc           Kosznáné dr. Pule Ilona 
  polgármester               kirendeltség–vezető 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                     Kerekes József                     Kindli András 

    jegyzőkönyv-hitelesítő                                   jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 

      
  


