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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2016. május 27.  A kezdés időpontja: 8,00 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  
  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 5 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kindli András és Sipiczki Márton képviselőket. Kéri, 
aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
  39/2016. (V.27.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kindli András és Sipiczki Márton 
képviselőket, a 2016. május 27-i rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pont tárgyalását: 
 
I. Pályázatok beadása. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 
  40/2016. (V.27.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. május 27-i rendkívüli nyílt ülés 
napirendi pontját elfogadta.                     

           
I. sz. napirendi pont  Pályázatok beadása. 

Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Itt hét pályázatot nyújtanak be, hét határozatot kell 
elfogadni. Az első a könyvtárfejlesztési pályázat, tájékoztatja a képviselőket a pályázati 
feltételekről, az önerő összegéről. Tavaly is pályáztak, nem nyertek. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 41/2016.(V.27.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati kiírásban 

foglaltakat megismerte, és úgy határoz, pályázatot kíván benyújtani a NKA által meghirdetett 
„Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című kiírásra. 
Altéma kódszáma: 204105/267. A pályázati támogatás jogcíme: könyvtári bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, 
eszközök beszerzése. 

A pályázat során megvalósítandó fejlesztés: a jelenleg tároló helyiségként használt 
un. kisterem és a meglévő könyvtár helyiség, valamint a teleház összenyitásával egy tágasabb 
szolgáltató tér kerülne kialakításra, mely olvasó – oktató – közösségi térként funkcionálna. Az 
ehhez szükséges könyvtár tér átalakításához szükséges belső falbontásokat, átalakításokat, és 
a szükséges renoválás költségeit az önkormányzat  vállalja és elvégzi, megközelítőleg 
300.000 forint értékben. 

A pályázat összege: a fenti célok megvalósítása érdekében elfogadja a fejlesztés 
maximum bruttó 3.500.000.- forint költségigényét, melyhez a szükséges 10 % önrészt a 2016. 
évi költségvetésben elkülönített céltartalék (pályázati alap) terhére biztosítja, maximum 
350.000.- forint összeghatárig.  A pályázati nevezési díj 10.000.- forint összegben a megadott 
számlaszámra átutalásra került. 
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A képviselő-testület vállalja és végrehajtja: nyertes pályázat esetén az átalakítást és 
a bővítést 2016. június 1. napja és 2017. augusztus 31. napja közötti időszakban megvalósítja. 
 Felhatalmazás: a képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására, a további szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2016. június 1-e 24,00. 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
      
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az következő az útfejlesztési pályázat, tájékoztatja 
a képviselőket a pályázati feltételekről, az önerő összegéről.  
Sipiczki Márton képviselő: 
A Vasút utcán milyen távolságot fed le a felújítás? 
Ránkli Ferenc polgármester:  A Vasút utca teljes hosszát. Több kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 42/2016.(V.27.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a Magyar Államkincstár által kiírt „Önkormányzati fejlesztések 
2016.” című projekt, c.) pont szerinti belterületi utak, járdák, hidak felújítása megnevezésű 
alcímre. 
 

A pályázat során megvalósítandó fejlesztés megnevezése: Vasút utca felújítása. 
A pályázat összege: a fenti célok megvalósítása érdekében elfogadja a munkálatok bruttó 
8.712.200 forintos összegét, melyhez a szükséges   35 % önrészt   azaz bruttó 3.049.270 
forintot   hagy jóvá, melyre a 2016. évi költségvetés pályázati önerő alapja biztosít fedezetet. 

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 2016. június 2-a 16,00. 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 

 
 Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az következő az környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztési pályázat, tájékoztatja a képviselőket a pályázati feltételekről, az önerő összegéről. 
Ez a belvízi védekezéssel kapcsolatos pályázat, zárt és nyitott csatorna, óvoda, orvosi 
rendelők előtti árkok burkolása, könnyebb lesz a parkolók megépítése. Koszna utcai árkok 
kibélelése, nagyon rosszak a járdák, az árkoknak nincs oldala, ha sikerül, könnyebb lenne 
járdát is készíteni. Rákóczi, Hársfa utca ahol nyitott, ott lefedni egy beton lappal. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, észrevétel 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 : 
 

 43/2016.(V.27.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja 

pályázat benyújtását a „Telekgerendás települési környezetvédelmi infrastruktúrájának a 
fejlesztése”  

(TOP-2.1.3-15 konstrukció kód) című projektre. A tervezett projekt teljes költsége: 125.050.860 forint. A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 125.050.860 forint 
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 0,- forint. 
 A képviselő-testület vállalja és végrehajtja: nyertes pályázat esetén a projektet a meghatározott határidőn belül megvalósítja. 
Felhatalmazás: A projekt kapcsán teljes körű felhatalmazást biztosít Ránkli Ferenc 
polgármesternek a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására, a szerződések, 
megállapodások megkötésére és aláírására. 
Felkéri a polgármestert a pályázatról történő naprakész tájékoztatásra. 
 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, tájékoztatja a képviselőket a pályázati feltételekről, 
az önerő összegéről. Az következő a község helyi piacának kialakítása pályázat, tájékoztatja a 
képviselőket a pályázati feltételekről, az önerő összegéről. 100 m2-es piactér, épület, WC., 
asztalok, a rendezvénytéren épülne meg. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
   
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 44/2016.(V.27.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja 

pályázat benyújtását a „Telekgerendás község helyi piacának a kialakítása”  
(TOP-1.1.3-15 konstrukció kód) című projektre. A tervezett projekt teljes költsége: 34.901.679 forint. A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 34.901.679 forint 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 0,- forint. 
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 A képviselő-testület vállalja és végrehajtja: nyertes pályázat esetén a projektet a meghatározott határidőn belül megvalósítja. 
Felhatalmazás:  a projekt kapcsán teljes körű felhatalmazást biztosít Ránkli Ferenc 
polgármesternek a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására, a szerződések, 
megállapodások  megkötésére és aláírására. 
Felkéri a polgármestert a pályázatról történő naprakész tájékoztatásra. 
 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
  
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, tájékoztatja a képviselőket a pályázati feltételekről, 
az önerő összegéről. A következő a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése, 
szolgáltatások fejlesztése pályázat, tájékoztatja a képviselőket a pályázati feltételekről, az 
önerő összegéről. Tető, kerítés, csőrendszer felújítása, padlástér megnyitása, ahol 
multifunkciós szoba lenne kialakítva. Itt végezhetnék a szakemberek a felzárkóztatást. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 

 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 45/2016.(V.27.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja 

pályázat  benyújtását a 
„Telekgerendás Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése és szolgáltatások 

minőségi fejlesztése”  
(TOP-1.4.1.-15 konstrukció kód) 

  című projektre. A tervezett projekt teljes költsége: 46.138.952 forint. A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 46.138.952 forint 
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 0,- forint. 
 A képviselő-testület vállalja és végrehajtja: nyertes pályázat esetén a projektet a meghatározott határidőn belül megvalósítja. 
Felhatalmazás:  a projekt kapcsán teljes körű felhatalmazást biztosít Ránkli Ferenc 
polgármesternek a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására, a szerződések, 
megállapodások  megkötésére és aláírására. 
Felkéri a polgármestert a pályázatról történő naprakész tájékoztatásra. 
 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, tájékoztatja a képviselőket a pályázati feltételekről, 
az önerő összegéről.  A következő az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése. 
Fűtés, burkolatok felújítása, mozgáskorlátozott parkoló kialakítása. Fogorvosnak röntgen, 
esetleg szék. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
           
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 

 46/2016.(V.27.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja 

pályázat  benyújtását a „ Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
Telekgerendáson „ 
(TOP-4.1.1-15 konstrukció kód) 

 című projektre. A tervezett projekt teljes költsége: 36.000.000 forint. A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 36.000.000 forint 
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 0,- forint. 
 A képviselő-testület vállalja és végrehajtja: nyertes pályázat esetén a projektet a meghatározott határidőn belül megvalósítja. 
Felhatalmazás:  a projekt kapcsán teljes körű felhatalmazást biztosít Ránkli Ferenc 
polgármesternek a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására, a szerződések, 
megállapodások  megkötésére és aláírására. 
Felkéri a polgármestert a pályázatról történő naprakész tájékoztatásra. 
 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, tájékoztatja a képviselőket a pályázati feltételekről, 
az önerő összegéről.  A következő az energiahatékonyság és megújuló energiaforrás 
használat. Öt épület elméletileg, az egészségház az nem, mert az másik pályázatban van, az 
óvoda sem, mert az már fel lett újítva energetikailag. Így három épület lesz felújítva. Most 
van folyamatban a felmérés. 
Sipiczki Márton képviselő: Pályázni kell, hátha nyer. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, észrevétel 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 : 
 

 47/2016.(V.27.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja 

pályázat  benyújtását a 
„Energiahatékonyság és megújuló- energiaforrás használat fokozása az 

önkormányzatoknál”  
(TOP-3.2.1.-15 konstrukció kód) című projektre. A tervezett projekt teljes költsége: az 5 épületre maximum 300 M forint, vagy 15 -400 M forint épületenként/ pályázatonként. A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege:  az 5 épületre maximum  300 M forint, vagy 15 -400 M forint épületenként/ pályázatonként. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 0,- forint. 

 A képviselő-testület vállalja és végrehajtja: nyertes pályázat esetén a projektet a meghatározott határidőn belül megvalósítja. 
Felhatalmazás: a projekt kapcsán teljes körű felhatalmazást biztosít Ránkli Ferenc 
polgármesternek a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására, a szerződések, 
megállapodások megkötésére és aláírására. 
Felkéri a polgármestert a pályázatról történő naprakész tájékoztatásra. 
 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  A legutóbbi testületi ülésen szóba került útjelző táblák kihelyezése a 47-es főúton, melyek 
jeleznék, a lekanyarodás lehetőségét. Az árajánlat meg lett kérve, az önkormányzatnak kell 
fizetni, mert önkormányzati utat jelölnek. A Tulipán utcára is irányjelző táblák. Az a 
vélemény, hogy a Tulipán utcai tábla nem lenne fontos, mert mindenki tudja, merre van 
Orosháza és Békéscsaba. 
Sipiczki Márton képviselő: A rendőrséget meg kell keresni, a kerékpárútra is helyezzenek ki elsőbbségadás kötelező 
táblát, mert a kerékpárosok is veszélyesen közlekednek, versenyeznek, nehéz átjutni a 
kerékpárúton. 
Kerekes József  ÜVB elnök: A településen ki van téve az autósoknak az elsőbbségadás kötelező tála a kerékpárútnál. A 
kerékpárosnak van elsőbbsége. 
Sipiczki Márton képviselő: Szerinte a kerékpárútra a kerékpárosoknak kellene kitenni. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Akkor legyen a 47-es főúton a két Telekgerendás útirányjelző tábla, illetve a kiegészítő tábla. 
Több kérdés, észrevétel 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 : 
 

 48/2016.(V.27.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy elősegítve a biztonságos 
közlekedés feltételeit útirány jelző táblák beszerzését 
hagyja jóvá (Telekgerendás útirány jelző tábla, ill. 
„500m” kiegészítő tábla, a 47-es számú főútvonalon a 
Szeged felől érkezők tájékoztatása érdekében, a 
településre való lekanyarodás jelzése céljából.) Az erre 
felhasználható összeg max. bruttó 200.000 ezer forint, 
mely tartalmazza a szükséges kiegészítő elemeket és 
munkadíjat is. A kiadás fedezetéül a 2016. évi 
költségvetés általános tartalékát jelöli meg. 

 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli nyílt 
ülést 8 óra 20 perckor bezárta. 
 
  

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

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 

     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


