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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2014. november 26.  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 
  Sipiczki Márton  
    Zelenyánszki András képviselők 
 
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 7 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Sipiczki Márton és Csaponé Mesnikov Melinda 
képviselőket. Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 

- 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodó - szavazattal : 
 

 102/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Sipiczki Márton és Csaponé 
Mesnikov Melinda képviselőket, a 2014. november 
26-i soros ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri, a napirend egy napirendi ponttal történő kiegészítését. 
I. A képviselő-testület új tagjának, illetve a Szociális Bizottság külsős tagjának 

eskütétele. 
II. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
III. Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014.(X.22.) 

önkormányzati rendeletének módosítása a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról. 

IV. Beszámoló Telekgerendás Község Önkormányzat költségvetésének III. negyedéves 
teljesítéséről. 

V. Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Társulási megállapodásának módosítása. 
VI. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodás 

elfogadása.  
VII. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi országos rendezvényének támogatási 

ügye. 
VIII. Iskolai körzethatárok megállapításának véleményezése. 
IX. DAREH Önkormányzati Társulásba való delegálás. 
X. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásba történő 

delegálás. 
XI. Telekgerendás Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása.  
XII.  A Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének elfogadása. 
XIII. Beszámoló a helyi adóztatás tapasztalatairól. 
XIV. Tájékoztató a helyi önszerveződő közösségek munkájáról, eredményeiről. 
XV. Első lakáshoz való jutás támogatási kérelme. 
XVI. A szociális rászorultságtól függő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz beérkezett pályázatok elbírálása. 
XVII.  Dózsa utca 15. melléképület feltüntetési ügye. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodó - szavazattal : 
 

 103/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2014. november 26-i soros ülés napirendi 
pontjait elfogadta.           

I. sz. napirendi pont Pepóné Lóczi Ildikó és Kiss Róbertné eskütétele, esküokmányok aláírása. 
Ránkli Ferenc polgármester:Felkéri a jelenlévőket az eskü letétel idejére  álljanak fel, majd 
felkéri Pepóné Lóczi Ildikó települési képviselőt  mondja utána az eskü szövegét.  
Pepóné Lóczi Ildikó  leteszi az esküt. 
Ránkli Ferenc polgármester:   Felkéri  Kiss Róbertnét a Szociális Bizottság külsős tagját, 
mondja utána az eskü szövegét.  
Kiss Róbertné  leteszi az esküt. 
Pepóné Lóczi Ildikó és Kiss Róbertné aláírják az esküokmányokat. 
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II. sz. napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményeiről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést és a beszámolót a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 104/2014. (XI.26.) 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. 

 
 
III. sz. napirendi pont Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014.(X.22.) 
önkormányzati rendeletének módosítása a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról, a Szociális Bizottság elnökének megválasztása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  A Szociális Bizottság elnökének javasolja Pepóné Lóczi Ildikót.  
Kerekes József ÜVB elnöke:  Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Szavazásra bocsátja a javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 105/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Szociális Bizottság elnökének Pepóné Lóczi 
Ildikó  képviselőt választotta. 

 
Ránkli Ferenc polgármester:  Képviselők az előterjesztést megkapták, az ÜVB megtárgyalta, kérdés, hozzászólás? 
Kerekes József ÜVB elnöke:  Az SZMSZ módosításáról az előterjesztést az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 
 A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 7 igen, szavazattal 

megalkotta Telekgerendás Község Önkormányzat 
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Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati 
rendeletét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
IV. sz. napirendi pont Beszámoló Telekgerendás Község Önkormányzat költségvetésének III. negyedéves 
teljesítéséről.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  A beszámolót az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 106/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2014. III. negyedévi költségvetésének 
pénzforgalmi teljesítését megtárgyalta és azt elfogadja. 

  
V. sz. napirendi pont Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Társulási megállapodásának módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Indokoltnak tartja a hivatalban a létszámbővítést, támogatja. Kérdése az lenne, hogy az 
Újkígyós Várossal történt megállapodás mennyiben írja elő, hogy a jegyző béréhez hozzá kell 
járulni. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  Szeretné tudni, hogy mekkora terhet ró ez az önkormányzat költségvetésére. Az 
előterjesztésből nem derül ki, hogy ez hány milliót jelent éves szinten. Az előterjesztésből 
nem egyértelmű, hogy milyen pénztárkezelést folytat Újkígyós a mi javunkra, a bérszámfejtés 
jogos, a Telekgerendási Hivatalnál arra hivatkoznak, hogy többletfeladatok jelentkeznek, ha 
mindkét helyen többletfeladat van, akkor miből adódik? Ha 2014. elején kerül e képviselők 
elé, akkor még megértené, de 2013. januárja óta most jöttek rá, mennyivel több a feladat? 
Nem azért társultunk, hogy az újkígyósi jegyző béréhez hozzájáruljunk, nem vagyunk annyira 
gazdagok. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Több alkalommal is konzultáltak az újkígyósiakkal, két részre kell bontani az eddigi társulást. 
2013-ban volt már társulás, de az állami támogatást mi kaptuk, és 12 hónapon keresztül 
havonta átutaltuk azt az összeget, amiről a megállapodás szólt. 2014. évtől módosult a dolog, 
és minden normatívát, támogatást a költségvetési törvény alapján Újkígyós kap meg. A 
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társulási megállapodás azt írja elő, amit mi beleteszünk,  és a másik két képviselő-testület is 
elfogadja. Itt azért szerepel csak határozati javaslat, és nem a megállapodás módosítása, mert 
Újkígyós és Csabaszabadi között rengeteg nyitott kérdés van. Amikor ők megegyeznek, akkor 
a december közepén lévő testületi ülésen elfogadják, azt kértük, csak akkor kerüljön hozzánk. 
Ebben az évben a bér járulékkal együtt 1 millió hatszázezer forint volt a hozzájárulás.  Ennek 
az a neve, hogy az újkígyósi jegyző béréhez hozzájárulás, de nem csak azt foglalja magába, 
csak így lehet egyszerűen számszerűsíteni. Ebben benne van a jegyző béréhez történő 
hozzájárulás is, de nagyobb rész, amit az ottani pénzügyesek ellátnak egész évben, könyvelés, 
bérszámfejtés stb. Ők azzal is érvelnek, hogy a társulással nem jártak jól, a létszám számítása 
miatt, de mindnyájan tudjuk, a társulás törvényi kötelezettség volt. Telekgerendás érdekeit 
figyelembe véve ebben a formátumban elfogadható a javaslat. A folyamatban lévő 
tárgyalások miatt szeretné a határozati javaslatot kiegészíteni, hogy a támogatás a központi 
költségvetés terhére történik. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Akkor ez a bérkiegészítés 2015. januárjától értendő? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Igen. A támogatás 5,27 főre jár ugyan, de a Telekgerendási hivatal dolgozói – 1 fő kivételével 
- középfokú végzettségűek, így a bérük alacsony, ezért fedezheti a 6. fő bérét.  Számoltak a 
jövő évi normatívával, és futná a plusz egy fő munkabérét, nem kellene az önkormányzatnak 
kiegészíteni. A bővítés indoka elsősorban az, hogy rövid időn belül két munkatárs is 
nyugdíjba készül, gondoskodni kell a pótlásukról, illetve a túlmunka is jelentős, a 
szabadságok kiadása pedig a helyettesítések miatt ütközik nehézségbe. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  A normatíva a plusz egy fő terhét fedezi? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Igen. A központi támogatás terhére számoltak ki mindent. A másik kiegészítés pedig az, hogy 
az  Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Telekgerendási Kirendeltségét a társulással 
kapcsolatban további működési hozzájárulás nem terheli. Szeretné ezt pontosítania későbbi 
félreértések elkerülése végett, illetve az új testületek felé az a kérés, hogy erősítsék meg a 
korábban hozott társulás fenntartását. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen, 1 nem 0 tartózkodó - szavazattal : 
 

 107/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    1. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. 

január 1-vel létrejött  Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal néven Újkígyós város 
székhellyel, Csabaszabadi Község Önkormányzat és Telekgerendás Község 
Önkormányzat együttműködésével közös önkormányzati hivatal megalakításáról és 
fenntartásáról szóló 120/ 2012. (X.31.) számú határozatát jelen határozattal  

2.  
m e g e r ő s í t i .  

A közös hivatal alakításáról vonatkozó együttműködési megállapodását 2015. január 01. 
napjától kezdődően az alábbiak szerint kívánja módosítani: 
 
4.3. pontját az alábbi mondattal egészül ki- 



6 
 

 Telekgerendás község önkormányzatának képviselő – testülete vállalja, hogy Újkígyós 
jegyzőjének bér és járulék vonzataihoz lakosság lélekszám arányában havi ütemezésben járul 
hozzá, a központi költségvetés terhére. Az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 
Telekgerendási Kirendeltségét a társulással kapcsolatban további működési hozzájárulás nem 
terheli. 
 
14. pontját az alábbiaknak megfelelően kívánja módosítani - 

 
14. pont:  Az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Telekgerendási 
Kirendeltségének létszáma: 
  a,) kirendeltség – vezető: 1 fő. 
  b.) ügyintéző:   5 fő.  

3. Felkéri a társulásban részt vevő Újkígyós Város Önkormányzat képviselő – testületét, 
illetve Csabaszabadi Község önkormányzat képviselő – testületét, hogy szíveskedjen a 
társulás létrehozását megerősíteni, illetve a szerződés  - Telekgerendásra vonatkozó – 
fentebb említett két módosítását  jóváhagyni. 

4. Megbízza a módosítás megvalósításához szükséges intézkedések megtételével.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
VI. sz. napirendi pont A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodás elfogadása.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 
 A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 108/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    1.) Telekgerendás Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
melléklete szerinti együttműködési megállapodást. 
2.) Felhatalmazza a polgármestert az együtt működési 
megállapodás aláírására. 
 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:értelem szerint 

 
VII. sz. napirendi pont: A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi országos rendezvényének támogatási ügye. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
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- 7 igen - szavazattal : 
 

 109/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 

testülete úgy határoz, hogy a Telekgerendási 
Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. 
július 4. napjára tervezett Országos Szlovák  
Nemzetiségi Nap megrendezését infrastruktúra  
használattal támogatja. 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

Oryszcsák György elnök: Köszöni a testület támogatását. 
 
VIII. sz. napirendi pont: Iskolai körzethatárok megállapításának véleményezése. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
napirend elfogadását. 
 A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 110/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés megyei Kormányhivatal 

2014.október . napján kiadott –a Békés megyei általános iskolákra vonatkozó a kötelező 
felvételt biztosító iskolák körzethatárairól – szóló tervezet 5. sorszám alatt szereplő javaslatát 
az alábbiak szerint fogadja el: 
Telekgerendás település  
kötelező felvételt biztosító iskola-1: 028256 Békéscsabai szent László Utcai Általános Iskola  
      5600 Békéscsaba, Szent László utca 17. 
Felvételi körzet: Telekgerendás település közigazgatási területe. 
kötelező felvételt biztosító iskola-2: 028269 Savió Szent Domokos Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda     5600 Békéscsaba, Szarvasi u.31. 
Felvételi körzet:Gerendás, Telekgerendás, Kamut, Nagyrbánhegyes, Végegyháza, települése 
közigazgatási területe. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
IX. sz. napirendi pont: DAREH Önkormányzati Társulásba való delegálás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
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Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 

 111/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község önkormányzat képviselő – 

testülete úgy határoz, hogy a DAREH társulásba 
Ránkli Ferenc polgármestert delegálja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
X. sz. napirendi pont: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásba történő delegálás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 112/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község önkormányzat képviselő – 

testülete úgy határoz, hogy a Békéscsaba és Térsége 
Többcélú Önkormányzati Társulásba Ránkli Ferenc 
polgármestert delegálja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
XI. sz. napirendi pont: Telekgerendás Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
napirend elfogadását. 
  
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 113/2014. (XI.26.) önkormányzati határozata 
    

Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 
testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 
2015. évi belső ellenőrzési tervet. 
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Felelős: Ránkli Ferenc  polgármester 
       Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 
XII. sz. napirendi pont: A Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
napirend elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 114/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
2015. I. félévi munkatervet. 
 
 

XIII. sz. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatás tapasztalatairól. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? 
Kerekes József ÜVB elnöke:  A vállalkozók kommunális adója 2011. évben megszűnt, ennek ellenére van fennálló tartozás, 
kérdezné ennek mi lesz a sorsa. Behajtásra van-e lehetőség? A túlfizetéssel kapcsolatban, más 
adónembe nem lehet-e átvezetni? Iparűzési adóval kapcsolatban kérdezi, hogy ez tárgyévi, 
vagy áthúzódó tartozás is? Mennyi az áthúzódó? 
Szpisjákné Koósz Edit ügyintéző: Tárgyévi és áthúzódó is, 1-2 millió az áthúzódó, illetve vannak elévült tételek is, amik törölve 
lesznek. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  A határozati javaslatba akkor ez 2014. évi? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Igen. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: A magánszemélyek kommunális adójánál említené meg, hogy évről-évre tapasztalják, hogy a 
lakosság nem igazán akarja fizetni, pedig az adó mértéke nem magas. A befizetés csak 56%-
os, és mivel ez szeptemberi zárás, van-e valamilyen mód a befizetések szorgalmazására? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Az adózási morál megváltoztatása országos probléma, áttörést itt nem lehet csinálni. 
Folyamatosan mennek ki a felszólítások, utána a letiltások munkabérre, nyugdíjra. 
Megtesznek mindent a behajtás sikerességéért. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 115/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a helyi adóztatás 2014. évi tapasztalatairól 
szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
 
 
XIV. sz. napirendi pont: Tájékoztató a helyi önszerveződő közösségek munkájáról, eredményeiről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Beérkeztek a tájékoztatók a civil szervezetektől. Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Kérdés, hozzászólás?  
Csaponé Mesnikov Melinda kéviselő: Köszöni a civil szerveztek munkáját, további jó egészséget és munkát kíván. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Köszöni a civil szerveztek munkáját, reméli, a jó kapcsolat továbbra is megmarad. 
Egyéb kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 116/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önszerveződő közösségek munkájáról, 
eredményeiről szóló tájékoztatásokat elfogadja. 

 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint 

 
 
XV. sz. napirendi pont: Első lakáshoz való jutás támogatási kérelme. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 117/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás község önkormányzatának képviselő-testülete az első lakáshoz jutók  

támogatásáról szóló 16/2013. (XI.27.) rendelete alapján 
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Kovács Mónika  Magyarbánhegyes, Kossuth u.19/A. szám alatti lakost, akinek 
tartózkodási helye Telekgerendás, Áchim utca 35. és Bencsik Mátyás Telekgerendás, 
Áchim utca 35. szám alatti lakosokat a  85/8. hrsz.-ú lakóház, udvar,  megnevezésű ingatlan 
megvásárláshoz - mely természetben   Telekgerendás, Munkás utca 37. szám alatt található-    
egyszeri 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 
 
Kérelmezők és az ingatlan tulajdonosai tudomásul veszik, hogy a képviselő-testület 
határozatát követően, a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg 15 évre a Békéscsabai 
Járási Földhivatalnál (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1.) jelzálog kerüljön bejegyzésre 
Telekgerendás Község Önkormányzat javára, - a szerződésben rögzített feltételek 
biztosítására-. 
Megkeresem a közös önkormányzati hivatal pénzügyi csoportját, hogy kérelmezők részére a 
K&H Banknál vezetett 10402609-82544857-54571007 számú számlájára az 500.000,-Ft-ot, 
azaz Ötszázezer forintot átutalni szíveskedjenek, a felek által aláírt, illetve ügyvéd által 
ellenjegyzett támogatási szerződés egy példányának az átvételét követően. 
 
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Javasolja először a XVII. napirendi pont tárgyalását. 
 
XVII. sz. napirendi pont: Dózsa utca 15. melléképület feltüntetési ügye. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 

 118/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község önkormányzat képviselő – 

testülete úgy határoz hogy a tulajdonát képező 
Telekgerendás Dózsa utca 15. szám alatti ingatlan   - 
179/2hrsz. -  melléképület feltüntetési vázrajz 
ügyintézésére felhatalmazza az ingatlan jelenlegi 
bérlőit, Szpisják- Vida  Éva és Szpisják János 
Telekgerendás, Dózsa utca 15. szám alatti lakosok. 
Hozzájárul, hogy az eljárás jogerős befejezését 
követően, a feltüntetéssel kapcsolatban felmerülő 
szükséges és indokolt – számlával igazolt költségeket -  
a bérlők a lakbérbe beszámolják. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Ránkli Ferenc polgármester:  Szünetet rendel el a Szociális Bizottság ülésének idejére. Utána zárt üléssel folytatódik a 
képviselő-testületi ülés. 
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A polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 óra 40 perckor bezárta. 
 

k.m.f. 
 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                       Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség - vezető 
 
 _________________________   ________________________ 
             Csaponé Mesnikov Melinda        Sipiczki Márton 

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


