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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2016. október 19.  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 
                        Csaponé Mesnikov Melinda 
  Kerekes József 
                        Kindli András 

Pepóné Lóczi Ildikó 
  Sipiczki Márton 
                        Zelenyánszki András képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette 
 
Meghívottak a jelenléti ív szerint. 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Köszönti a képviselőket, a jelenlévőket, 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 Sipiczki Márton képviselőket. 
Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
  83/2016. (X.19.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Pepóné Lóczi Ildikó és Sipiczki 
Márton képviselőket, a 2016. október 19-i soros nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását. 
 
I. Közmeghallgatás. 
II. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
III. Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002. (V.29.) 

számú az orvosi körzetek megállapításáról szóló rendelet módosítása. 
IV. Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme. 

 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
  84/2016. (X.19.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. október 19-i soros nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta.           

 
 
 
I. sz. napirendi pont Közmeghallgatás. 
Ránkli Ferenc polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Kéri a megjelent lakosságot, tegyék fel a 
kérdéseiket, tegyék meg észrevételeiket. 
Darócz Sándor lakos: Javaslatot tenne Telekgerendás Díszpolgára címre. Javasolná posztumusz címre Szigeti 
Vendelnét, és javasolná még Aradszki Jánosnét, akik mind a ketten a Vöröskereszt tagjaként 
kiemelkedően sokat tettek a településen élőkért. 
Nagy Imréné lakos: Javaslatot tenne a díszpolgári címre Hajdu Mihály személyében. 80 éves, polgárőr, 
mindenben nagyon aktív, és nagyon sokat tett az évek folyamán a településért. 
Ránkli Ferenc polgármester: Köszöni a javaslatokat. A képviselő-testület tárgyalni fog a díszpolgári cím adományozásáról, 
a későbbiekben napirendjére fogja tűzni.  
Több hozzászólás? Nincs.  
 
 
 
II. 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.  
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
  85/2016. (X.19.) 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 11/2002. (V.29.) számú az 
orvosi körzetek megállapításáról szóló rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Ránkli Ferenc polgármester:  A képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Nincs. 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 7/2016. 
(X.19.) önkormányzati rendeletét a háziorvosi, a 
házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola 
egészségügyi körzetek megállapításáról. 

 
 
IV. sz. napirendi pont Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az előzetes megbeszélésen 50.000 forint javaslat 
volt. Valakinek egyéb javaslata? 
Zelenyánszki András alpolgármester: Sajnos személyes érintettsége miatt van tapasztalata. Hiányosan vannak felszerelve a mentők. 
Betegszállításnál nagyon nagy távolságokat tesznek meg. Magasabb összeg megállapítását 
javasolja. 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: Más településekről van információ, hogy mi a gyakorlat, mennyi a támogatás összege? 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: Telefonon konzultált a támogatást koordináló hölggyel, aki azt a tájékoztatást adta, hogy pár 
ezer forinttól a csillagos égig, minden település lehetőségéhez mérten ad. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Most kimondottan az előterjesztés mellékletében megjelölt műszerre kérik a támogatást. 
Zelenyánszki András alpolgármester: 70-80.000 forint támogatást mindenképp adni kellene. 
Kerekes József ÜVB elnök: Javaslom 75.000 forint támogatás megállapítását. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb javaslat? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
  86/2016. (X.19.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Országos Mentőalapítvány  
kérelmét, a Békéscsabai Mentőállomás LUCAS  
(mellkasi kompressziós rendszer újraélesztéshez) 
megnevezésű eszköz megvásárlását 75.000 forint 
összeggel. 
A támogatást az önkormányzat 2016. évi általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

 
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 
óra 15 perckor bezárta. 
 

k.m.f. 
 

 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                        Kosznáné dr. Pule Ilona 
  polgármester               kirendeltség – vezető 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                    Sipiczki Márton                             Pepóné Lóczi Ildikó 

     jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

            _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


