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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2017. november 15.  A kezdés időpontja: 17,00 óra  
 
Az ülés helye:  Önkormányzati 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:  
  Szabados 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 Csaponé Mesnikov Melinda és Pepóné Lóczi Ildikó 
képviselőket. Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 

 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
 

 110/2017. (XI.15.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Csaponé Mesnikov Melinda és 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselőket, a 2017. november 
15-i soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását, zárt üléssel lesz kiegészítve. 
 
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 Képviselő-testülete 1/2017.(II.15.) az 

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló rendelet 
módosítása. 

IV. Beszámoló Telekgerendás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. 
negyedéves teljesítéséről. 

V. Beszámoló a helyi adóztatás tapasztalatairól, különös tekintettel a behajtási 
tevékenységre. 

VI. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. 
VII. A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének elfogadása. 
VIII. Külterületi földutak karbantartása. 
IX. Temetőbővítéshez telkek vásárlása. 
X. Savió Szent Domonkos Katolikus Iskola és Óvoda kérelme közüzemi díjak átvállalása 

kapcsán. 
XI. Rotavírus elleni védőoltások támogatása. 
XII. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatások megállapítása. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 7 igen - szavazattal : 
 

 111/2017. (XI.15.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. november 15-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 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
 

 112/2017. (XI.15.) 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. 
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II. sz. napirendi pont 
Tájékoztató helyi önszerveződő közösségek munkájáról, eredményeiről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, kérdés, hozzászólás? 
Nagy Imréné Örökifjak Nyugdíjas Klub: 
A klub a művelődési házba 64 db új széket vett, további anyagi lehetőségeik nincsenek, kéri a 
képviselőket a további székeket vegyék meg, hogy a teremben egységes legyen a berendezés. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
A jövő évi költségvetés tervezésénél figyelembe veszik a kérést. Köszöni a civil szervezetek 
munkáját. 
Csaponé Mesnikov melinda képviselő: 
A kulturális munkacsoport, és valamennyi képviselő társa nevében köszöni a civil szervezetek 
egész éves munkáját. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 

 113/2017. (XI.15.) 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 Képviselő-testülete 1/2017.(II.15.) az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnök: 
Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? 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 11/2017. 
(XI.15.) önkormányzati rendeletét a 
1/2017.(II.15.) az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 
rendelet módosításáról. 
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/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
IV. sz. napirendi pont 
Beszámoló Telekgerendás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedéves 
teljesítéséről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnök: 
Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
 

 114/2017. (XI.15.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2017. III. negyedévi költségvetésének 
pénzforgalmi teljesítését megtárgyalta és azt elfogadja. 

 
 

 
V. sz. napirendi pont 
Beszámoló a helyi adóztatás tapasztalatairól, különös tekintettel a behajtási tevékenységre. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta.  
Kerekes József ÜVB elnök: 
Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Felkéri a hivatalvezetőt, 
a behajtások szorgalmazására. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
 

 115/2017. (XI.15.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi adóztatás 2017. évi tapasztalatairól 
szóló beszámolót elfogadja. 
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VI. sz. napirendi pont 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnök: 
Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
Zsigáné Kósa Edit intézményvezető: 
Jogszabály változások, és férőhelyek változása miatt vált szükségessé a módosítás, illetve új 
elemek is kerültek be, amik eddig más okiratban voltak. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
 

 116/2017. (XI.15.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
       Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
VII. sz. napirendi pont 
A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
 

 117/2017. (XI.15.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
2018. I. félévi munkatervet. 
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VIII. sz. napirendi pont 
Külterületi földutak karbantartása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnök: 
Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, végezzék el a munkát. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
 

 118/2017. (XI.15.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő–
testülete úgy határoz, a település külterületi utjainak 
karbantartására 1 M forint összeget biztosít a 2017. évi 
költségvetés általános tartalékának a terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a Telekagro Kft.-vel  
történő megállapodásra, a munkálatok mielőbbi 
elvégzése érdekében. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: folyamatos 

 
 
IX. sz. napirendi pont 
Temetőbővítéshez telkek vásárlása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnök: 
Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, sajnos szükséges. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
 

 119/2017. (XI.15.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő – 
testülete úgy határoz hogy a köztemető jövőbeni 
bővítése céljából meg kívánja vásárolni az 
értékbecslésben meghatározott áron a: 

- 852 hrsz. kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant, 412.000  forint, 
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- 854 hrsz. kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant 493.800  forint 
vételárért. 

Az ingatlanok vételárának fedezetéül a 2017. évi 
költségvetés általános tartalékát jelöli meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvétel teljes körű 
lebonyolítására.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: folyamatos 

 
 
X. sz. napirendi pont 
Savió Szent Domonkos Katolikus Iskola és Óvoda kérelme közüzemi díjak átvállalása 
kapcsán. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnök: 
Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, Telekgerendásiak 
használják. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 

 120/2017. (XI.15.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a Savio Szent 
Domonkos Katolikus Általános Iskola által térítés mentes használatba adott Telekgerendás, 
Ady Endre utca 10. szám alatti, 253. hrsz.-on található általános iskola épület együttesből az 
un. kisiskola épületrész közüzemi díjait átvállalja, 2017. szeptember 01. napjától, az alábbi 
óraállások szerint (vastaggal kiemelve) : 

  

GÁZ 

GYÁRISZÁM ÓRAÁLLÁS 

Tornaterem épülete 40300006201059 3867 

Főépület 000040300009210411 3090 

Szolgálati lakás Ady E. u. 8. 1300011707229 5076 

ÁRAM 

GYÁRISZÁM ÓRAÁLLÁS 

ADY E. U. 10. 500640123 138314 

Ady E. u. 8. 500650844 2523 
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VÍZ 

Felhasználási azonosító: 
111000975 Tornaterem 

Ady 8.  

GYÁRISZÁM ÓRAÁLLÁS 

090133/40 22 
Felhasználási azonosító: 
111000976 Főépület Ady 

10. 318265 68 
 
 
Felhatalmazza a polgármestert a közüzemi órák átvételének – szükség esetén almérő 
felszereléssel együtt -  a szolgáltatóknál történő teljes körű lebonyolítására.  
 
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: folyamatos 
 
 
XI. sz. napirendi pont 
Rotavírus elleni védőoltások támogatása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnök: 
Az ÜVB megtárgyalta, a védőoltás 50 %-ban történő támogatását javasolja a képviselő-
testületnek,  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
 

 121/2017. (XI.15.) önkormányzati határozat 
 

    
Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, hogy az un. rota 
vírus elleni védőoltás támogatást nyújt  

-  a Telekgerendási állandó lakcímmel rendelkező, 
-  életvitelszerűen Telekgerendáson élő, a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő 

vagy gyám részére, 
-  melynek összege a mindenkori védőoltás összegének 50 %-áig terjedhet. 

Felkéri a védőnőt, hogy az éves költségvetés készítésekor szolgáltasson adatot a várható 
születési gyermeklétszámról, és gondoskodjon a védőoltások szakmai lebonyolításáról. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: folyamatos 
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XII. sz. napirendi pont 
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatások megállapítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Szociális Bizottság megtárgyalta.  
Pepóné Lóczi Ildikó Szoc. Biz elnök: 
Két „A” típusú pályázat érkezett, mindkét pályázó esetében 10 hónapon keresztül havi 10 ezer 
forinttal javasolja támogatni a pályázókat. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 

 122/2017. (XI.15.) önkormányzati határozat 
    

1. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában beérkezett pályázatokat 
elbírálta, amelyekből 2 esetben állapít meg támogatást.  

2. Felhatalmazza Telekgerendás Község Önkormányzat Polgármesterét, hogy a döntést 
2017. december 7. napig érvényesítse, a Támogatáskezelőt és a pályázókat írásban 
értesítse. 
 

3. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 
költségvetésbe a 1. pontban meghatározott célra 200.000,- Ft-ot, azaz Kettőszázezer 
forintot betervez. 

 
4. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázók anyagi és 

szociális helyzetét megvizsgálva az alábbiak szerint támogatja a pályázókat: 
 

„A” típusú pályázat 
 

1. Szmuta Veronika               10.000.-Ft/hó 
2. Tóth Nóra                           10.000.-Ft/hó 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:2017.12.07. 
 
 
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 
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 _________________________   ________________________ 
                    Pepóné Lóczi Ildikó          Csaponé Mesnikov Melinda 

       jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

          _________________________ 
            Szabados Henriette 

       jegyzőkönyvvezető 
 


