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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2015. november 18.  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 

Kindli András 
Kerekes József 

                       Pepóné Lóczi Ildikó 
   
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Köszönti a képviselőket, meghívottakat, a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 4 fő képviselő. Csapóné Mesnikov Melinda és 
Sipiczki Márton képviselők igazoltan vannak távol. 
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Pepóné Lóczi Ildikó és Kindli András képviselőket. 
Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 - 4 igen - szavazattal :  
  96/2015. (XI.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kindli András és Pepóné Lóczi 
Ildikó képviselőket, a 2015. november 18-i soros nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri a napirendi pontok módosítását, kéri további egy napirendi pont tárgyalását: 
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. Tájékoztató helyi önszerveződő közösségek munkájáról, eredményeiről. 
III. Telekgerendás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének  

módosítása.  
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IV. Beszámoló Telekgerendás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. 
negyedéves teljesítéséről. 

V. 2014. évi pénzmaradvány módosítása. 
VI. Helyi adórendelet megalkotása. 
VII. Önkormányzati rendelet megalkotása a szociális alapon megállapítható 

tüzelőjuttatásról. 
VIII. Iskolai körzethatárok jóváhagyása. 
IX. Beszámoló a helyi adóztatás tapasztalatairól, különös tekintettel a behatási 

tevékenységre. 
X. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1. napjától új együttműködés 

keretében történő működtetése, szándéknyilatkozat kifejezése. 
XI. A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének elfogadása. 
XII. Viola utca 18. szám alatti kivett beépítetlen terület értékesítési ügye. 

XIII. Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás. 
XIV. Zárt ülés. 

 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal :  
  97/2015. (XI.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. november 18-i soros nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
 

I. sz. napirendi pont 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 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 - 4 igen - szavazattal :  
  98/2015. (XI.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. 
 

 
Zelenyánszki András alpolgármester 17.05 perckor megérkezett. 
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II. sz. napirendi pont 
Ránkli Ferenc polgármester:  Tájékoztató helyi önszerveződő közösségek munkájáról, eredményeiről. Az előterjesztést a 
képviselők megkapták. Köszöni az önszerveződő közösségek egész éves munkáját, a 
tájékoztatókat. 
Kindli András képviselő: Köszöni az egész éves munkát, jó egészséget kíván. 
Ránkli Ferenc polgármester: Több kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal :  
  99/2015. (XI.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önszerveződő közösségek munkájáról, 
eredményeiről szóló tájékoztatásokat elfogadja. 
 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 

III. sz. napirendi pont. Telekgerendás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása.  
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
Ránkli Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra kéri a képviselőket. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. 
(XI.18.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1/2015.(II.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 
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IV. sz. napirendi pont Beszámoló Telekgerendás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves 
teljesítéséről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb kérdés, hozzászólás? Szavazásra kéri a képviselőket. 
  
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal :  
  100/2015. (XI.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2015. III. negyedévi költségvetésének 
pénzforgalmi teljesítését megtárgyalta és azt elfogadja. 

  
 
V. sz. napirendi pont 2014. évi pénzmaradvány módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
  
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal :  
  101/2015. (XI.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. évi költségvetési rendeletében az 
előző évi költségvetési maradvány igénybevételének 
módosított előirányzatát 81310 e/Ft-ra emeli meg, a 
4994 e/Ft többlet előirányzatot a tartalékba helyezi. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: azonnal 
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VI. sz. napirendi pont Helyi adórendelet megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.  
  
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. 
(XI.18.) önkormányzati rendeletét a helyi 
adókról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 
 
 

VII. sz. napirendi pont Önkormányzati rendelet megalkotása a szociális alapon megállapítható tüzelőjuttatásról. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Örömmel támogatják a 
rendelet megalkotását, a szociális tüzelőjuttatás osztását. Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.  
  
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. 
(XI.18.) önkormányzati rendeletét az egyszeri, 
szociális alapon megállapítható tüzelőjuttatásról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 
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VIII. sz. napirendi pont Iskolai körzethatárok jóváhagyása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  

 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal :  
  102/2015. (XI.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés megyei Kormányhivatal 
2015. november 5. napján kiadott –a Békés megyei általános iskolákra vonatkozó a kötelező 
felvételt biztosító iskolák körzethatárairól – szóló tervezet békéscsabai járás 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:Békéscsaba, Gerendás, Telekgerendás, Kamut, Nagybánhegyes, Végegyháza, 
települése közigazgatási területe. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

 
 

IX. sz. napirendi pont Beszámoló a helyi adóztatás tapasztalatairól, különös tekintettel a behatási tevékenységre. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal : 
  103/2015. (XI.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi adóztatás 2015.évi tapasztalatairól 
szóló beszámolót elfogadja. 

 
X. sz. napirendi pont Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1. napjától új együttműködés keretében 
történő működtetése, szándéknyilatkozat kifejezése. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kosznáné Pule Ilona: A családsegítés és a gyermekjóléti feladatok ellátása eddig kistérségi társulás keretében 
történt, volt egy alap normatíva, és volt a kistérségi kiegészítés. A kistérségi normatíva 
megszűnik, és Békéscsaba város is ki kívánja venni  a társulásból ezt a feladat ellátást,  és a 
saját intézményrendszerével látja el a továbbiakban. Közös önkormányzati hivatalban 
vagyunk Újkígyós várossal, illetve Csabaszabadi községgel,  így a továbbiakban közösen kell 
ellátnunk ezt a feladatot. Két fő látja majd el a három településen a családsegítést és a 
gyermekjóléti szolgálat feladatait. Fizetnünk kell majd érte, eddig a normatíva futotta. Sajnos 
heti négy nap biztosan nem lesz úgy  mint eddig, a továbbiakban két és fél, vagy három nap 
lesz a feladatellátás. Későbbi testületi ülésen tárgyalják még a részleteket, illetve a decemberi 
ülésre  hozzák be a feladat ellátásáról szóló megállapodást. Ezt is mindhárom testületnek el 
kell fogadnia. 
 Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.      
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal :  
  104/2015. (XI.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete kifejezi abbéli szándékát, hogy a család- és 
gyermekjóléti szolgálat feladatait 2016. január 01. 
napjától kezdődően társulásban, Újkígyós város és 
Csabaszabadi községgel együtt kívánja ellátni, 
Újkígyós központtal. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a folytasson 
tárgyalásokat a két település polgármesterével annak 
érdekében, hogy meghatározzák a feladatellátáshoz 
szükséges anyagi forrásokat, illetve a feladatellátás oly 
módon történjen, hogy az eddig végzett szakmai munka 
(heti időtartam) a legkevésbé sérüljön. 
Felkéri továbbá a polgármestert,  hogy a 2015. 
december 9-i soros ülésre a feladat ellátási 
megállapodás tervezet nyújtsa be. 
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Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: folyamatos   

XI. sz. napirendi pont 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal :  
  105/2015. (XI.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
2016. I. félévi munkatervet. 
 

 
XII. sz. napirendi pont Viola utca 18. szám alatti kivett beépítetlen terület értékesítési ügye. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. A telekszomszéd szeretné megvenni a szóban forgó 
ingatlant. 
Kerekes József ÜVB elnök: Lehetne ebből építési telek, vagy kivett terület? Bérleti díjat eddig fizettek érte? Lenne rá 
bérlő továbbra is? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Kivett terület. Az bérelte, aki most meg akarja venni. December 15-én jár le a bérleti 
szerződés. Az értékbecslést az fizeti, aki szeretné megvenni, Ha nem felel meg a képviselő-
testületnek az ár, még mindig mondhatja, hogy nem adja el. Az ügyvédi költség terheli az 
önkormányzatot. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Nincs igény építési telekre. Ez a telek egy játszótér lett volna, de nem épült meg. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal :  
  106/2015. (XI.18.) önkormányzati határozat 

    
 1. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Telekgerendás Viola 

utca. 18.szám alatti – 939. hrsz.-ú,  kivett  művelési ágú, 1157 m2 területű, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú,  tartozó ingatlan  - elvi -  értékesítéséről dönt. 
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2. Telekgerendás Község Önkormányzatának képviselő-testülete az ingatlan eladási árát 
az értékbecslés alapján határozza meg, mely elkészítésének megrendelésével 
megbízza a polgármestert. 3. Felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslést követően azt terjessze ismét a testület 
elé, melyet követően kerülhet sor a végleges döntésre az értékesítés és az ár 
tekintetében. 

Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 XIII. sz. napirendi pont Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Pályázattal kapcsolatos menedzsmenti 
megállapodás.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 - 5 igen - szavazattal :  
  107/2015. (XI.18.) önkormányzati határozat 

    
 Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Közép-Békési Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulással (5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 7.) a 2014-2020-as programozási időszak 
pályázatainak megvalósításában történő 
együttműködésről szóló megállapodást a határozat 
melléklete szerint elfogadja, egyben felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:  Ránkli Ferenc  
Határidő: folyamatos 

 
 
 
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 
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 _________________________   ________________________ 
                    Pepóné Lóczi Ildikó                                        Kindli András 

      jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 

     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


