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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2016. február 29.  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 
 
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 Pepóné Lóczi Ildikó és Zelenyánszki András 
képviselőket. Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
  18/2016. (II.29.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Pepóné Lóczi Ildikó és 
Zelenyánszki András képviselőket, a 2016. február 29-
i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 
 
I. Békés Megyei Kormányhivatal hulladékszállítással kapcsolatos törvényességi 

felhívásának megtárgyalása. 
II. A Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása. 
III. Iskolai étkezés támogatása. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
  19/2016. (II.29.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. február 29-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta.                                

I. sz. napirendi pont  Békés Megyei Kormányhivatal hulladékszállítással kapcsolatos törvényességi felhívásának 
megtárgyalása. 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Nincs hulladékszállítási szerződése a településnek, 
bár mi kötöttünk a Békés-Manifest Kft-vel szerződést. Ez a szerződés nem volt megfelelő. A 
DAREH be fog indulni az év közepén. Ezzel a határozattal eleget teszünk majd a  
törvényességi felhívásnak. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Azért lett felépítve ez az ütemterv, mert ebből kitűnik, hogy a képviselő-testület megtesz 
mindent annak érdekében, hogy mielőbb megszűnjön a törvénytelenség. Folyamatos 
intézkedésekről van szó. 
Ránkli Ferenc polgármester: Több hozzászólás nem érkezett, szavazásra kéri a képviselőket. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 

 20/2016. (II.29.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 

testülete tudomásul veszi, és elfogadja Békés Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Osztályának a BE/02/179/2016-os iktató számú 
törvényességi felhívását, és az alábbi ütemtervet 
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hagyja jóvá a mulasztásban megnyilvánuló 
törvénysértés megszüntetés érdekében: 
1,/  Tekintettel arra hogy Telekgerendás a DAREH 
tagja, így a hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást a 
társulás közreműködésével kívánja ellátni 2016. július 
1. napjával kezdődően.  
2,/ Annak érdekében, hogy megfelelő idő álljon 
rendelkezésre, felkéri a társulást, az 
önkormányzatokkal kötendő szerződés tervezetét 
mielőbb megküldeni szíveskedjen annak érdekében, 
hogy azt a testület a májusi ülésén meg tudja vitatni. 
3,/ Felhatalmazza a polgármestert, a szerződés kötéssel 
kapcsolatos egyeztetések, előkészítések 
lebonyolítására, az előkészítés során felmerülő 
dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő:értelem szerint 
 

 
II. sz. napirendi pont A Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Itt két határozatot kell elfogadni. Először a 
módosító okiratot, majd az alapító okiratot. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Szavazásra bocsátja a módosító okirat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 

 21/2016. (II.29.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratának módosítását az 1. melléklet szerint 
jóváhagyja.  
Felkéri Telekgerendás Község Önkormányzata 
kirendeltség-vezetőjét, hogy a módosítást tartalmazó 
1. számú mellékletet a MÁK Törzskönyvi 
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő:értelem szerint 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  Szavazásra bocsátja az alapító okirat elfogadását.  
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 

 22/2016. (II.29.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
egységes szerkezetű alapító okiratot a 2.melléklet 
szerinti formában és tartalommal elfogadja. 
Felkéri Telekgerendás Község Önkormányzata 
kirendeltség-vezetőjét, hogy az egységes szerkezetű 
alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és 
az intézmény részére küldje meg. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő:értelem szerint 
 
 

III. sz. napirendi pont Iskolai étkezés támogatása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Igazgató asszony bejelentette, nem finanszírozzák 
tovább a gyermekek tízóraiját és uzsonnáját. Ha fizetnénk, ez 133 ezer forintot jelentene a 
nyári szünetig. Havi elszámolás lenne, ha nem veszi igénybe a gyermek, akkor természetesen 
nem kell fizetni. Továbbra is az eddigi szolgáltató hordaná a tízórait és uzsonnát. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: A képviselő-testület támogatja a helyi iskolába járó gyerekeket, de a maga részéről nem tudja 
elfogadni az intézmény hozzáállását, hogy ők semmilyen költséget nem vállalnak, az iskola 
nem korrekt, hisz a tagintézményben nekik kellene biztosítani az étkezést.  
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő:  Meg kell oldani a gyermekek étkeztetését március 15-től. Máshol nem kérnek a gyermekek 
étkezéséhez támogatást, ugyanaz járna ezeknek a gyermekeknek is, mint a többinek, ez 
diszkrimináció. Szeptembertől változik-e a helyzet, vagy a következő tanévben is ez lesz-e a 
helyzet. 
Zelenyánszki András képviselő: A gyermekeknek mindenképpen étkezniük kell. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Kényszerhelyzetszerű, amit az intézmény csinál. Nem túl nagy összeg, a tízórai és az uzsonna 
rezsiköltsége + ÁFA erre a három hónapra. A szülő fizeti a nyersanyagköltséget. Hosszú 
távon ez nem fenntartható így, a  nyári szünetben le kell majd tisztázni. 
Zelenyánszki András képviselő: Lehet, hogy szeptembertől más felállás lesz. 
Sipiczki Márton képviselő: Ultimátumszerűen támad az iskola, és ez nem az első eset. Talán meg akar szabadulni az 
iskola a tagintézménytől. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: További problémák, és igények is felmerülhetnek, a költségvetés terhére. A problémák tetőzni 
fognak. Szeptembertől amit teljesíteniük kell, azt teljesítsék. 
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Kerekes József képviselő: Fejőstehénnek nézik őket, a gyerekek egyenek, ez rendbe van, de törvényi kötelezettségük a 
gyermekek étkeztetése. Ezért nem érti, miért nem biztosítják. Felháborító. Nem támogatja, 
hogy fizessenek. Ez nem a gyermekek ellen, hanem az intézmény ellen szól. 
Kindli András képviselő: Egyetért az előtte szólókkal. Rendbe kell tenni a történetet, ha elő van írva, akkor az 
intézménynek biztosítania kell, kinek adjuk ezt a pénzt. Egyébként törvényt sért. 
Szeptembertől ez több százezerbe kerülhet. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Ezt a határozati javaslatot egészítsük ki, majd a nyáron térjenek vissza rá. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: A képviselő-testület mondja ki, hogy az intézmény tegyen eleget törvényi kötelezettségének, 
és a képviselő-testület szeptembertől nem tudja biztosítani a további  támogatást. 
Ránkli Ferenc polgármester: Egyéb hozzászólás nem érkezett, szavazásra kéri a képviselőket, hogy kiegészítéssel fogadják  
el a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 

 23/2016. (II.29.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-

testülete 2016. március 15. napjától kezdődően a 
2015/16-os tanév utolsó tanítási napjáig – 2016. június 
15 – támogatja a helyi általános iskolába járó tanulók 
tízórai és uzsonna költségének általános forgalmi 
adóval számított rezsiköltségét. A kifizetés a tárgyhót 
követő 10. napjáig benyújtott, a ténylegesen igénybe 
vett és a szolgáltató által leigazolt kimutatás alapján 
történhet. 
A testület 133 e forinttámogatást átadott 
pénzeszközként nevesít, fedezetéül a 2016. évi 
költségvetési tartalékot jelöli meg. Ugyanakkor 
felhívja a tisztelt intézmény figyelmét, hogy az 
étkezéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat 
szíveskedjen figyelembe venni, és maradéktalanul 
betartani. Tájékoztatja továbbá az intézmény vezetését 
arról, hogy a következő tanévtől hozzájárulást ilyen 
jogcímen nem kíván biztosítani. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő:értelem szerint 

   
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli nyílt 
ülést 17 óra 25 perckor bezárta. 
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k.m.f. 

 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                        Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség–vezető 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                  Pepóné Lóczi Ildikó                Zelenyánszki András 

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 

     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


