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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A 
rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 
Az ülés időpontja: 2019. május 29.  A kezdés időpontja: 17,15 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 

Pepóné Lóczi Ildikó képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: 

Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
 

Jegyzőkönyvvezető:  
   Leszkó Máté István 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Köszönti a képviselőket, Beleznai Róbert közbeszerzési szakértőt, a testületi ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 4 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Pepóné Lóczi Ildikó és Kerekes József képviselőket. Kéri, aki 
egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 4 igen - szavazattal: 
 
 

42/2019. (V.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Pepóné Lóczi Ildikó és Kerekes József 
képviselőket, a 2019. május 29-i rendkívüli nyílt képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 
 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri az alábbi napirendi pont tárgyalását: 
 

I. A 2018. évi költségvetésről és gazdálkodásról szóló 1/2018.(II.14.) rendelet módosítása. 
II. A 2018. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló 3/2019.(IV.17.) rendelet módosítása. 
III. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. 
IV. Belterületi járdák felújítása. 
V. Magyar Falu Program pályázat. 
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A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 
 

43/2019. (V.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. május 29-i rendkívüli nyílt ülés napirendi 
pontjait elfogadta. 

          
 
          
                      

I. sz. napirendi pont  
A 2018. évi költségvetésről és gazdálkodásról szóló 1/2018.(II.14.) rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, észrevétel?  
Leszkó Máté István gazdálkodási ügyintéző: 
A Magyar Államkincstár felhívására. Az állami támogatások módosított előirányzatát érinti. Technikai 
jellegű módosításról van szó. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 
 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 
 

A szavazás eredményeként a testület 4 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.29.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről és gazdálkodásról szóló 
1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
II. sz. napirendi pont  

A 2018. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló 3/2019.(IV.17.) rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, észrevétel?  
Leszkó Máté István gazdálkodási ügyintéző: 
A Magyar Államkincstár felhívására. Az állami támogatások módosított előirányzatát, a passzív 
időbeli elhatárolások, valamint a mérleg szerinti eredmény értékét érinti. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 
 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
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A szavazás eredményeként a testület 4 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V.29.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2018. évi 
gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 
3/2019.(IV.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
III. sz. napirendi pont  

Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, észrevétel?  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
A pályázatok kapcsán szükséges a módosítás. 17,30 perckor ez a szabályzat hatályba lép, hogy tudjunk 
vele dolgozni. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a szabályzat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 
 

44/2019. (V.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a határozat mellékletét képező Közbeszerzési 
Szabályzatot elfogadja. 
 

                                                        Határidő: azonnal 
    Felelős: Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 

         
 
 

IV. sz. napirendi pont  
Belterületi járdák felújítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Ez ugyanaz a pályázat, amit tavaly beadtak. Több 
árajánlatot fognak kérni. 35%-os önerő kell a pályázathoz. Kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
- 4 igen - szavazattal: 

45/2019. (V.29.) önkormányzati határozat 
 
Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot 
kíván benyújtani a Magyar Államkincstár által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása 2019.” című projekt, c) pont szerinti „Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása” megnevezésű alcímre. 
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A pályázat során megvalósítandó felújítások megnevezése:  
- az Áchim utca (Hrsz: 104, 330) járda felújítása teljes hosszában: 548 fm. és 
- a Hársfa utca (Hrsz: 960, 993) járda felújítása teljes hosszában: 569 fm. 

 
A pályázat összege:  
A fenti célok megvalósítása érdekében elfogadja a munkálatok bruttó 11.921.490 Ft összegét, 
melyhez a szükséges 35 % önrészt, azaz bruttó 4.172.522 Ft-ot hagy jóvá, melyre a 2019. évi 
költségvetés pályázati önerő alapja, valamint az önkormányzathoz érkezett többletbevételek 
biztosítanak fedezetet. A megigényelt pályázati támogatás bruttó összege: 7.748.968 Ft. 
 
A képviselő-testület vállalja és végrehajtja: a pályázati kiírásban foglalt idő intervallumon belül a 
felújítási munkálatoknak eleget tesz. 
 
Felhatalmazás: a képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a további 
szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2019. május 31-a 16:00. 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
 
 
 

V. sz. napirendi pont  
Magyar Falu Program pályázat. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Ezekre az összegekre adhatnak be pályázatot. Gépek, 
berendezések beszerzése, műanyag borítású pálya kialakítása az óvodában, háziorvos orvosi eszközök 
beszerzése, szolgálati lakás felújítása, belterületi járda felújítás, fogorvosi széket is szerettek volna, de 
nem egyértelmű, hogy itt van fogorvosi praxis, ezért azt nem lehet. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 
 

46/2019. (V.29.) önkormányzati határozat 
 
Telekgerendás község önkormányzat képviselő – testülete pályázatot kíván benyújtani – az önrészt 
nem igénylő - a Magyar Falvak program keretén belül az alábbiakra:  
 

- orvosi rendelő felújítása                3   M forint. 
- orvosi eszköz beszerzése   3   M forint. 
- orvosi szolgálati lakás    10 M forint. 
- óvodai sport tevékenység támogatása   8  M forint. 
- belterületi járda felújítás (anyagtámogatás) 2 M forint. 
- nemzeti és helyi identitástudat erősítése              15 M forint. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc 
Határidő: folyamatos.  
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli nyílt ülést 17 óra 
30 perckor bezárta. 
 
 
 

 
k.m.f. 

 
 

 _________________________   __________________________ 
             Ránkli Ferenc           Kosznáné dr. Pule Ilona 
  polgármester               kirendeltség–vezető 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                     Kerekes József                  Pepóné Lóczi Ildikó 

    jegyzőkönyv-hitelesítő                                   jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 

      
            

___________________ 
   Leszkó Máté István  
 jegyzőkönyvhitelesítő 


