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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületéneksoros nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2017. december6.  A kezdés időpontja: 17,10 óra  
 
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül: 
  Ránkli Ferenc polgármester 
CsaponéMesnikov 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:  
  SzabadosHenriette 
 
Sipiczki Márton képviselő a jelenléti ív aláírása után távozott. 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Köszönti a képviselőket, meghívottakat, a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 6 fő képviselő.   
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kerekes József és Kindli András képviselőket. Kéri, 
aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 

 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 126/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kerekes József és Kindli András 
képviselőket, a 2017. december 6-i soros nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását, kéri további két napirendi pont felvételét. 
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. Közbeszerzési terv módosítása. 
III. Közbeszerzési eljárások megindítása. 
IV. Vagyonrendelet megalkotása. 
V. Temető rendelet megalkotása. 
VI. Helyi Építési Szabályzat módosítása. 
VII. Települési Arculati Kézikönyv elfogadása. 
VIII. Orvosi ügyeleti szerződés meghosszabbítása. 
IX. Helyi értéktár létrehozása. 
X. Belvízkölcsön tartozások törlése. 
XI. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde pénzügyi átcsoportosítás. 
XII. Mezőgazdasági kisgép vásárlása. 
XIII. Térítési díj elfogadása. 
XIV. Műfüves pálya építése. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
6 igen - szavazattal: 
 

 127/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. december 6-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 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 128/2017. (XII.06.) 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 
Közbeszerzési terv módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, 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 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 129/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
 

    
TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2017. évi – ismételt módosított - közbeszerzési terve 
 
Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017-os évre közbeszerzési 
tervének ismételt módosítását  az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
 
 

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód 
Becsült 
költség 

(nettó Ft) 

Tervezett 
eljárás a 2015. 

évi CXLIII. 
törvény alapján 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

I. Építési beruházás   
Telekgerendás Község Önkormányzat 

közintézményeinek energetikai 
korszerűsítése megújuló energiaforrás 

bevonásával 

45300000-0 20.825.925,- 115. §. 2017. II. f.év 

Telekgerendás települési 
környezetvédelmi infrastruktúrájának 

fejlesztése 
45221250-9   82.348.000,- 115. §. 2017. II. f.év 

Telekgerendás Hétszínvirág Óvoda és 
Bölcsőde korszerűsítése és a 

szolgáltatások minőségi fejlesztése 
45300000-0 31.076.970,- 115. §. 2017. II. f.év 

Telekgerendás község  belterületi 
útfelújítás 

45233142-6 34.653.890,- 115. §. 2017. II. f.év 
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A képviselő – testület a 2015. évi. CXVIII. törvény 42.§.(1) bekezdése szerint nyilvánosságra 
hozza a 2017. évi ismételten  módosított közbeszerzési tervét. 
 
Felelős:Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:értelem szerint 

 
 
 

III. sz. napirendi pont 
Közbeszerzési eljárások megindítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Nyolc határozati javaslatot kell elfogadniuk. Az 
ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnök: 
Az ÜVB megtárgyalta, szakértőket meghallgatta, elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja azelső határozati 
javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 130/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
    

1,/  Telekgerendás község önkormányzat Képviselő-testülete 
TOP-2.1.3-15.BS1-2016-00026 kódszámú Telekgerendás települési környezetvédelmi 
infrastruktúrájának fejlesztése  tárgyában, nettó 82.348.000- összegű ajánlati felhívást 
jóváhagyja, és az közbeszerzési ajánlattételre az alábbiakat hívja meg:   
Békés  DrénKft,Épcenter Kft., FUTIZÓ Kft, Galéria Invest Kft., KONDOR-SZOLG Kft. 

2,/ Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, és  az 
önkormányzati hivatal kirendeltség –vezetőjét azzal,  hogy a részletezett dokumentumokban 
esetlegesen előforduló technikai jellegű hibákat, hiányosságokat kijavítsa.  

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:  értelem szerint. 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja azmásodik határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
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 131/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 

    
Telekgerendás község önkormányzat Képviselő-testülete 
TOP-2.1.3-15.BS1-2016-00026 kódszámú Telekgerendás települési környezetvédelmi 
infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolításához 
szükséges bíráló bizottság tagjait az alábbiak szerint fogadja el: 

Beleznai Róbert (közbeszerzési szakértelem) 
Kosznáné dr. PuleIlona  (jogi szakértelem)  
Szilágyi Sándor  (gazdasági, pénzügyi szakértelem) 
KrátkiMátyás  (műszaki szakértelem) 

 
Felhatalmazza a polgármestert és a bizottságot az eljárás során szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Ránkliferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja azharmadik határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 132/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
    

1,/  Telekgerendás község önkormányzat Képviselő-testülete 
a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00020 kódszámú   Telekgerendás Község Önkormányzat 
közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás bevonásával 
nettó 20.825.925,- értékű ajánlati felhívást jóváhagyja, és az közbeszerzési ajánlattételre az 
alábbiakat hívja meg:   
Pro-Békés Kft.,Mediműszer KftBékés-VillKft.„HARTMANN” Építőipari Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft., ÉPCENTER Kft. 
2,/ Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, és  az 
önkormányzati hivatal kirendeltség –vezetőjét azzal,  hogy a részletezett dokumentumokban 
esetlegesen előforduló technikai jellegű hibákat, hiányosságokat kijavítsa. 

  
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja aznegyedik határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
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 133/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 

    
Telekgerendás község önkormányzat Képviselő-testülete 
a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00020 kódszámú   Telekgerendás Község Önkormányzat 
közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás bevonásával 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges bíráló bizottság tagjait az 
alábbiak szerint fogadja el: 

Beleznai Róbert (közbeszerzési szakértelem) 
Kosznáné dr. PuleIlona  (jogi szakértelem)  
Szilágyi Sándor  (gazdasági, pénzügyi szakértelem) 

Eitel József (műszaki szakértelem-energetika) 
 Varga István (műszaki szakértelem-gépészet) 

 
Felhatalmazza a polgármestert és a bizottságot az eljárás során szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:Ránkliferenc polgármester 
Határidő : értelem szerint. 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja azötödik határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 134/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
    

1,/  Telekgerendás község önkormányzat Képviselő-testülete 
a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00042 kódszámú Telekgerendás Hétszínvirág Óvoda és 
Bölcsőde korszerűsítése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése nettó   31.076.970.- 
értékű ajánlati felhívást jóváhagyja, és az közbeszerzési ajánlattételre az alábbiakat hívja meg: 
Falkell Kft., Békés „kas” Kft., Gyulai Kőművesek Kft., Csorvási Építőmester Bt., 
ÉPCENTER Kft. 
2,/ Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, és  az 
önkormányzati hivatal kirendeltség –vezetőjét azzal,  hogy a részletezett dokumentumokban 
esetlegesen előforduló technikai jellegű hibákat, hiányosságokat kijavítsa. 

  
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:  értelem szerint. 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja azhatodik határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
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 135/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 

    
1,/  Telekgerendás község önkormányzat Képviselő-testülete 
a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00042 kódszámú Telekgerendás Hétszínvirág Óvoda és 
Bölcsőde korszerűsítése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges bíráló bizottság tagjait az 
alábbiak szerint fogadja el: 

Beleznai Róbert (közbeszerzési szakértelem) 
Kosznáné dr. PuleIlona  (jogi szakértelem)  
Szilágyi Sándor  (gazdasági, pénzügyi szakértelem) 

Filó György (műszaki szakértelem-energetika) 
 Krausz József (műszaki szakértelem-gépészet) 

 
Felhatalmazza a polgármestert és a  bizottságot az eljárás során szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja azhetedik határozati javaslatot. 

 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 136/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
    

1,/  ,/  Telekgerendás község önkormányzat Képviselő-testülete 
1717/2017.( X.3.) Kormány határozat a helyi érdekű települések fejlesztése  érdekében 
szükséges források biztosításáról, valamint aIX. Helyi önkormányzatok támogatásai,  és 
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat – 
átcsoportosításról szóló nettó:34.653.890,-értékű ajánlati felhívást jóváhagyja, és az 
közbeszerzési ajánlattételre az alábbiakat hívja meg: FORGÚT BT., Swietelsky 
Magyarország Kft.,  Malkócs Plusz Építőipari és Szolgáltató Kft. Centering Alfa Kft., Med-
Ford-Rent Kft., 
2,/ Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, és  az 
önkormányzati hivatal kirendeltség –vezetőjét azzal,  hogy a részletezett dokumentumokban 
esetlegesen előforduló technikai jellegű hibákat, hiányosságokat kijavítsa. 

  
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:  értelem szerint. 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja aznyolcadik határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
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 137/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 

    
Telekgerendás község önkormányzat Képviselő-testülete 
1717/2017.( X.3.) Kormány határozat a helyi érdekű települések fejlesztése  érdekében 
szükséges források biztosításáról, valamint aIX. Helyi önkormányzatok támogatásai,  és 
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat – 
átcsoportosításról szóló pályázattárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolításához 
szükséges bíráló bizottság tagjait az alábbiak szerint fogadja el: 

Beleznai Róbert (közbeszerzési szakértelem) 
Kosznáné dr. PuleIlona  (jogi szakértelem)  
Szilágyi Sándor  (gazdasági, pénzügyi szakértelem) 

 Tóth Gábor ( műszaki szakértelem)  
 
Felhatalmazza a polgármestert és abizottságot az eljárás során szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
 
IV. sz. napirendi pont 
Vagyonrendelet megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pótlással együtt kiegészítve. 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 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

A szavazás eredményeként a testület6 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. 
(XII.06.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás 
és a vagyonhasznosítás szabályairól. 
 
 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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V. sz. napirendi pont 
Temető rendelet megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnök: 
Az ÜVB megtárgyalta, a megváltási ár és méretek egységesítésével elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
CsaponéMesnikov Melinda képviselő:  
Érdemes lenne urnafal építésén is elgondolkodni. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Van urnafal építésére árajánlata, következő évi költségvetés tervezésénél figyelembe vehetik. 
Egyéb kérdés, észrevétel? Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 
 

 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

A szavazás eredményeként a testület6 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. 
(XII.06.) önkormányzati rendeletét a temetőről és 
a temetkezésről. 
 
 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
VI. sz. napirendi pont 
Helyi Építési Szabályzat 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 az előterjesztést. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 138/1/2017. (XII.06.) önkormányzati határoza:
     

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a052 hrsz-ú út, 058 hrsz-ú út, 
igazgatásiterület határa, út046 hrsz-ú út, 030hrsz-ú,021 
hrsz- ú út, 013 hrsz-ú út, 048 hrsz-úút által körbezárt 
területre a mellékelt T1-m jelű tervlapnak 
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megfelelően módosítja a hatályos településszerkezeti 
tervet. 
 
Felelős:Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

A szavazás eredményeként a testület6 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. 
(XII.06.) önkormányzati rendeletét a település 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2017.(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
VII. sz. napirendi pont 
Települési Arculati Kézikönyv elfogadása. 
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 javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 138/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező, elkészített Településképi Arculati 
Kézikönyvet (TAK-ot). 
 
Felelős:Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
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VIII. sz. napirendi pont 
Orvosi ügyeleti szerződés meghosszabbítása. 
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 javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 139/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás község önkormányzat képviselő – testülete  úgy határoz, hogy 2018. január 1. 
napjától 2018. február 28. napjáig  feladatátadási szerződést kíván kötni  a Csaba Ügyeleti 
Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 11.,  
cégjegyzék szám: 04-09-003292; adószáma: 11053662-1-04, KSH szám: 11053662-8512-
113-04., számláját vezető pénzintézet: OTP Megyei Igazgatóság, 5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 3., bankszámla száma: 11733003-20074755-00000000, képviseli: Dr. Sonkoly Iván 
ügyvezető önálló képviseleti joggal) mint feladatot átvállalóval, mint szolgáltatóval. 
 
Az átadott feladat tartalmazza mind a felnőtt háziorvosi, mind a gyermek háziorvosi ügyeleti 
feladatok ellátási kötelezettségét. 
 
A szerződéses 293,- Ft/fő/fő időarányos összegű szolgáltatási díjat fizet a szolgáltatónak. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a képviselő-testület döntése alapján készítse 
el, és azt jóváhagyólag írja alá. 
 
 

Felelős:Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő:folyamatos 
     
 
IX. sz. napirendi pont 
Helyi értéktár létrehozása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. szeretne kiegészítést tenni a tagokkal kapcsolatban.  
Úgy gondolták három taggal induljon be. Legyen a testület tagjai közül valaki, a nemzetiségi 
önkormányzat részéről valaki, és egy külsős. Elírás történt, Kovács hajnalka helyett a Zsigáné 
Kósa Editet szeretné javasolni. Elnöknek Pepóné Lóczi Ildikót javasolja. 
CsaponéMesnikov Melinda képviselő: 
Javasolna öt fős bizottságot, két férfire az idősebb korosztályból, akik a helyi 
településtörténettel tisztában vannak. településtörténetet, személyeket, családi kötődéseket 
ismerjék. Javasolja Zelenyánszki András alpolgármestert, és kérdezi elvállalja -e? A testület 
gondol-e még valakire? 
Zelenyánszki András alpolgármester: 
Vállalja. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Oryszcsák Györgyöt javasolja, aki az 
előzőekben említett ismeretekkel rendelkezik. 
Kindli András képviselő: 
Németh Tibor is alkalmas lenne a bizottság tagjának, de lehet egészségi állapota nem 
engedné. Azért meginterjúvolni meg lehet. 
Kosznánédr.Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
A bizottság költségeit a költségvetés készítésénél kell majd figyelembe venni, egy alapot a 
bizottság működéséhez mindenképpen biztosítani kell. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
A költségvetés készítése előtt ülésezhet már a bizottság, és hozzávetőleges költségekről 
dönthet. Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatelfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 140/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
 

    
Telekgerendás Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a települési értéktár 
kialakításával kapcsolatos javaslatot, és ennek alapján települési értéktár kialakítását 
határozza el. 
 
A képviselő-testület Települési Értéktár Bizottságot alakít az alábbi személyekkel: 
 
Elnök - Pepóné Lóczi Ildikó 
Tag     - Maróti Hajnalka 

Zsigáné Kósa Edit  
Oryszcsák György 
Zelenyánszki András 

 
A bizottság munkáját szabályzat alapján végzi, amelyet a fent említett kormányrendelet 3. § 
(1) bekezdése alapján a Képviselő-testület külön határozatban fogad el. 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős:Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja az értéktár szabályzatát. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 

 141/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
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Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy elfogadja az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal a Települési Értéktár 
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 
 
 
X. sz. napirendi pont 
Belvízkölcsön tartozások törlése. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnök: 
Az ÜVB megtárgyalta, nem örülnek neki, de az ésszerűség ezt kívánja, elfogadásra javasolja 
a képviselő-testületnek. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 
 

 142/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 702.400,- Ft belvízkölcsön tartozás 
követeléséről behajthatatlanság miatt lemond. 
 
Felelős:Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
 
 
XI. sz. napirendi pont 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde pénzügyi átcsoportosítás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnök: 
Az ÜVB megtárgyalta, bízva abban, hogy majd az államtól megkapják, elfogadásrajavasolja a 
képviselő-testületnek,  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 143/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. évi költségvetési rendeletében 
átcsoportosít az általános tartalékból 482.436,- Ft-ot a 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde címre a: 
Személyi juttatások kiemelt előirányzatra 395440,- Ft-
ot, a  
Munkaadói járulékok kiemelt előirányzatra  
86996,- Ft-ot.  
 
Felelős:Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint 

 
 
 

      
XII. sz. napirendi pont 
Mezőgazdasági kisgép vásárlása. 
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 javaslat 
elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 
 

 144/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. évi költségvetési rendeletében az 
ágvágó gép vásárlására 600.000,- Ft-ot átcsoportosít az 
általános tartalékból. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint 
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XIII. sz. napirendi pont 
Térítési díj elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnök: 
Az ÜVB megtárgyalta, hívjuk fel az üzemeltető figyelmét a változatosságra, és minőség 
megtartására,elfogadásraezt javasolja a képviselő-testületnek,  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 

A szavazás eredményeként a testület6 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. 
(XII.06.) önkormányzati rendeletét a gyermekek 
pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 
17/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

 
XIV. sz. napirendi pont 
Műfüves pálya építése 
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 javaslat 
elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
 
 

 145/2017. (XII.06.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzata a Békés 
Megyei Labdarugó Szövetség koordinálásával 
pályázatot  kíván benyújtani egy kisméretű, 20x40 
méteres, műfüves pálya megépítésére. 
A pályázathoz szükséges önrész, a teljes beruházási 
költség 10 %-a, maximum 3.200.000  forint összeget a 
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2018. évi költségvetésében pályázati alap  formájában 
elkülöníti. 
 A pályázat megvalósítási helyéül a Telekgerendás, 
87/15 hrsz.-ú az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező sporttelepet jelöli meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
koordinálására, a szükséges intézkedések megtételére, 
a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő:folyamatos 

 
 
 
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 
óra 50 perckor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 

 _________________________   __________________________ 
 Ránkli Ferenc    Kosznáné dr. Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség – vezető 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
 Kerekes József    Kindli András 

       jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

          _________________________ 
            SzabadosHenriette 

       jegyzőkönyvvezető 
 


