
1 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2015. február 18.  A kezdés időpontja: 17,10 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 Kerekes József és Kindli András képviselőket. Kéri, 
aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 

- 7 igen, 0 nem - szavazattal : 
 

 1/2015. (II.18.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Kerekes József és Kindli András 
képviselőket, a 2015. február 18-i soros ülés 
jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
 
 

 
 
 
 
 



2 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. Telekgerendás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének 

elfogadása. 
III. Éves közbeszerzési terv elfogadása. 
IV. A Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde 2015/2016 nevelési évre vonatkozó óvodai és 

bölcsődei beiratkozás időpontjának meghatározása. 
V. A Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde nyári zárvatartásának elfogadása. 
VI. Civil szervezetek és a Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának 

támogatása. 
VII. Békés-Manifest Kft. 2015. évi működési támogatás kérelme. 
VIII. Közterület átnevezéséről szóló előterjesztés. 
IX. Fém Arzenál Kft. terület bérlési kérelme. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen, 0 nem - szavazattal : 
 

 2/2015. (II.18.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2015. február 18-i soros ülés napirendi 
pontjait elfogadta.           

I. sz. napirendi pont 
Ránkli Ferenc polgármester:  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményeiről. 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést 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 : 
 

 3/2015. (II.18.) 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. 
 

 
 
 
 



3 
 

II. sz. napirendi pont Telekgerendás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, a rendelet tervezetet az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, a bizottsági ülésen javasolt módosításokkal, a születési 
támogatás átfogalmazásával javasolja a rendelet megalkotását.  
Zelenyánszki András alpolgármester: Jó a rendelettervezet, elégedett a gondos előkészítéssel. 
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 Képviselő-testületének 1/2015. 
(II.18.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 
 

III. sz. napirendi pont Éves közbeszerzési terv elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést 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 : 
 

4/2015. (II.18.) önkormányzati határozat 
 Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015-es évre közbeszerzési tervének 
összesített bevételi és kiadási oldalát 0 - ban  azaz 
Nullában határozza meg, tekintettel arra, hogy ebben 
az évben olyan vásárlást, építést, beruházást nem 
tervez, amely meghaladja a jogszabályban rögzített 
közbeszerzési értékhatárt.  
A képviselő – testület a 2011. évi CVIII. törvény 
33.§.(1) bekezdése szerint nyilvánosságra hozza a 
2015. évi közbeszerzési tervet. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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IV. sz. napirendi pont A Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde 2015/2016 nevelési évre vonatkozó óvodai és bölcsődei 
beiratkozás időpontjának meghatározása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a napirend 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

5/2015. (II.18.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzat képviselő – 

testülete  elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 
javaslatot a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
beiratkozása kapcsán, 2014. május 4-től – 2014. 
május 6-ig, naponta 13,00 és 16,00 óra közötti 
időszakra. 
 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint   
 

V. sz. napirendi pont A Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a napirend 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

6/2015. (II.18.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde éves 
takarítási munkálatai miatt engedélyezi az intézmény 
zárva tartását 2015. augusztus 10 - 30. között, 
tekintettel arra, hogy az intézménybe járó gyermekek 
szülei ezen időszak alatt nem kérték a gyermekek 
nyári ellátását. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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VI. sz. napirendi pont Civil szervezetek és a Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának 
támogatása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Javasolja azt a pénzügyi keretet, ami az előző évben volt, ami 1.450 e forint volt. Javaslata a 
Labdarúgó Sc részére 420 e forint, Örökifjak Nyugdíjas Klub részére 175 e forint, 
Vöröskereszt Telekgerendási Alapszervezete részére 175 e forint, Telekgerendási Horgász 
Egyesület részére 40 e forint, Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány részére 40 e 
forint, Telekgerendási Polgárőr Egyesület részére 400 e forint, Telekgerendási Szlovákok 
Nemzetiségi Önkormányzata részére 200 e forint támogatást javasol. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb javaslat? Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Telekgerendási Polgárőr Egyesület részére 400 e forint támogatás megállapítása. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 7/2015. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendási Polgárőr Egyesület 
részére 400.000-Ft összeget nyújt működési célra. 
A támogatás összegével 2015. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2014. évi beszámoló. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány részére 40 e forint támogatás megállapítása. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 8/2015. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendásiak Egészségéért 
Közalapítvány részére 40.000.-Ft összeget nyújt 
működési célra.  
A támogatás összegével 2015. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
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A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2014. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  Vöröskereszt Telekgerendási Alapszervezete részére 175 e forint támogatás megállapítása. 
 

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 9/2015. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Magyar Vöröskereszt 
Telekgerendási Alapszervezetének 175.000.-Ft 
összeget nyújt működési célra. 
A támogatás összegével 2015. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  Telekgerendási Labdarúgó Sc részére 420 e forint támogatás megállapítása. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 10/2015. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendási Labdarúgó Sport 
Club részére 420.000.-Ft összeget nyújt működési 
célra. 
A támogatás összegével 2015. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2014. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Örökifjak Nyugdíjas Klub részére 175 e forint támogatás megállapítása. 
 

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 11/2015. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból az Örökifjak Nyugdíjas Klub részére  
175.000.-Ft összeget nyújt működési célra. 
A támogatás összegével 2015. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2014. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  Telekgerendási Horgász Egyesület részére 40 e forint támogatás megállapítása. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 12/2015. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból az Telekgerendási Horgász Egyesület 
részére  40.000.-Ft összeget nyújt működési célra. 
A támogatás összegével 2015. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2014. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata részére 200 e forint támogatás 
megállapítása. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 13/2015. (II.18.) önkormányzati határozata  Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2015. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendási Szlovákok 
Nemzetiségi Önkormányzata részére 200.000.-Ft 
összeget nyújt működési célra.  
A támogatás átutalása a határozat elfogadásától 
számított 15 napon belül esedékes. 
A támogatás összegével 2015. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2014. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

Nagy Imréné Örökifjak Nyugdíjas Klub elnöke: Megköszöni a képviselő-testület támogatását. 
Szigeti Vendelné Vöröskereszt Telekgerendási Alapszervezete: Megköszöni a képviselő-testület támogatását. 
Oryszcsák György Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke: Megköszöni a képviselő-testület támogatását. 
Zelenyánszki András alpolgármester: 
Köszöni a civil szervezetek munkáját, fontos a jelenlétük. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Köszöni a civil szervezetek eddigi munkáját, kéri a további együttműködést. 
 
VII. sz. napirendi pont: Békés-Manifest Kft. 2015. évi működési támogatás 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 : 
 14/2015. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Önkormányzat Képviselő-testülete a BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan a következő határozatot 
hozta:  

1. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BÉKÉS-MANIFEST 
Közszolgáltató Nonprofit Kft 2014. december 19-i taggyűlésén elhangzottakat és az 
ott hozott határozatokat mérlegelve úgy határozott, hogy a továbbiakban is igénybe 
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veszi a fenti társaság hulladékgazdálkodásával kapcsolatos közszolgáltatási 
tevékenységét.  

2. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi kötelezettségét a 
társaság részére megfizette, így azzal kapcsolatban a  Társaság további igénnyel nem 
léphet fel. 

3. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2015.évi tervezett 
kompenzációs igényeket elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás 
kapcsán felmerült 2015. évi kimutatott veszteség pótlására, a 2015. évi tervezett 
kompenzációs igény 80% -ának figyelembevétele mellett, havi kompenzációs 
díjfizetésre vonatkozó szerződést köt a Társasággal.  

4. A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő:értelem szerint 
 
 
VIII. sz. napirendi pont: Közterület átnevezéséről szóló előterjesztés. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? 
Zelenyánszki András alpolgármester: 
A lakók tájékoztatva lettek? 
Ránkli Ferenc polgármester:  Még várják az átnevezés szükségességének megerősítését. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Indokolt lesz az utca átnevezése. Az átnevezésre a lakók javaslatot tehetnek, de a képviselő-
testület dönt az új utcanévről. Az egyéb teendőket a hivatal végzi. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 15/2015. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bek. 3. 
pontja, valamint a 14.§. (2) bekezdése alapján 
felülvizsgálja, hogy a település területén található 
közterület elnevezések között található – e olyan , 
amelyet indokolt a törvényi előírás szerint átnevezni. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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IX. sz. napirendi pont: Fém Arzenál Kft. terület bérlési 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 : 
 16/2015. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2015. január  01-től 2015. december 31-ig a 
FÉM ARZENÁL Kft-nek (5675. Telekgerendás, Ady 
E. u. 31. adószám:14216655-2-04) bérbe adja a 
tulajdonában lévő műhelyudvart 15.000.-Ft+Áfa/hó   
díjért.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  Beszámol róla, hogy Szegeden voltak az iskola ügyében délelőtt, tárgyaltak az egyház 
vezetővel, mert szeretné a testület, ha a későbbiekben nem összevont osztályok lennének a 
telekgerendási alsó tagozatban. Sajnos kevés az az ígéret,  hogy esetleg az önkormányzat 
vállalná a pedagógus bérét, a jogszabályban meghatározott gyermeklétszám alatt nem 
indítható külön osztály. Ha megvan a 12 gyermek, ők indítják az osztályt és adják a 
pedagógust. A törvényi feltételtől  sajnos nem lehet eltárni. 
 
Zelenyánszki András alpolgármester: Fontos lenne az iskola megtartása, a szülőket kellene meggyőzni, hogy itt helyben írassák be 
gyermekeiket iskolába. A településre kellene csábítani a több gyermekes szülőket. 
Gyermeknek, szülőnek is jobb lenne, ha a gyermek helyben jár iskolában. Ha elfogy a 
gyermek, elfogy a település is. 
 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Itt az óvodavezető, szeretné megkérni adjon tájékoztatást a  létszámról. 
 
Zsigáné Kósa Edit óvodavezető: Ebben az évben 8 gyermek indul iskolába, 2 gyermeket biztos, hogy már nem a helyi iskolába 
iratnak be. 2016-ban 18 gyermek indulhatna, de kb. fele fog elindulni iskolába csak. 2017-ben 
8 gyermek, de ebből is maradhatnak még óvodában, és az előző évben akik nem indultak el. 
Pontosan ezt előre nem lehet megmondani. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Helyi gyermekekből nem megoldható az osztály indítása, esetleg más településről lehetne 
feltölteni az iskolát. 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 
óra 30 perckor bezárta. 

 
 
 

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

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 

     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


