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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2019. június 26.  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 
  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 6 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kerekes József és Zelenyánszki András képviselőket. 
Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 6 igen - szavazattal: 
 
 

60/2019. (VI.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kerekes József és Zelenyánszki 
András képviselőket, a 2019. június 26-i soros nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri még egy napirendi pont felvételét, pénzügyi átcsoportosítás.  
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. Savió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményének 

beszámolója. 
III. Békés Megyei Könyvtár beszámolója. 
IV. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beszámolója. 
V. Egészségügyi helyzetről szóló tájékoztató. 
VI. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi 

munkaterve. 
VII. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének kinevezése. 
VIII. Önkormányzati bérlakás pályázati kiírás. 
IX. Pénzügyi átcsoportosítás. 
 
 

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

61/2019. (VI.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. június 26-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: 
 
 

62/2019. (VI.26.) 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 
Savió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményének beszámolója. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, köszönti Petrovszkiné Juhász Mária tanítót. 
Petrovszkiné Juhász Mária: 
Nincs kiegészítés az írásos beszámolóhoz, köszöni az önkormányzat anyagi és erkölcsi 
támogatását, kérdésekre válaszol. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az iskolában ellenőrzés volt, az abban feltárt hibákat ki fogják javítani tanévkezdésig. 
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.  
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 6 igen - szavazattal: 
 
 

63/2019. (VI.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Savió Szent Domonkos Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda tagintézményének 2018/2019 
tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
   
 

 
III. sz. napirendi pont: 
Békés Megyei Könyvtár beszámolója. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 6 igen - szavazattal: 
 
 

64/2019. (VI.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Békés Megyei Könyvtár által nyújtott, a 
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 2018. évi 
tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint  
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IV. sz. napirendi pont: 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beszámolója. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Köszönti Zsigáné Kósa Edit intézményvezetőt. 
Kiegészítés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 6 igen - szavazattal: 
 
 

65/2019. (VI.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
2018/2019. nevelési évről szóló beszámolóját. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
       Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 

V. sz. napirendi pont: 
Egészségügyi helyzetről szóló tájékoztató. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Doktor úr ügyel, ha van kérdés írásban válaszol. 
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 6 igen - szavazattal: 
 
 

66/2019. (VI.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Telekgerendás Község egészségügyi 
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

 
 

 
VI. sz. napirendi pont: 
Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaterve. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 6 igen - szavazattal: 
 
 

67/2019. (VI.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
2019. II. félévi munkatervet. 

 
 

VII. sz. napirendi pont: 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének kinevezése. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Zsigáné Kósa Edit intézményvezető hozzájárult, hogy nyílt ülésen legyen tárgyalva a 
kinevezési eljárás, azaz  nem kérte a zárt ülésen való tárgyalást. A véleményezési eljárás  
folytatása megtörtént, az abban érintettek közül   mindenki támogatta a további kinevezést. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 6 igen - szavazattal: 
 
 

68/2019. (VI.26.) önkormányzati határozat 
    

A képviselő-testület a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Kormány rendelet alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42.§.2. pontjában biztosított hatáskörében eljárva  
 

Zsigáné Kósa Edit (született: Békéscsaba, 1971. július 26. anyja neve: 
Chlebnyiczki Erzsébet) 5675 Telekgerendás, Dózsa György u. 23. szám alatti 

lakos – közalkalmazott - kinevezését támogatja, 
 

és megbízza- a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett- a Hétszínvirág 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával - 5 éves időtartamra - 

 
2019. augusztus 01. napjától – 2024. július 31. napjáig terjedő időszakra. 

 
2.) Az intézményvezető illetményét a testület a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 2011. évi XXXIII. törvény ide 
vonatkozó rendelkezései alapján állapítja meg. 
A magasabb vezetői pótlék mértékét a pótlék alsó határában, 40 %-ban állapítja meg. 
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3,) A Képviselő-testület felhatalmazza és egyben felkéri és a polgármestert és a 
kirendeltség –vezetőt, hogy gondoskodjanak az intézményvezető megbízásával 
kapcsolatos teendők elvégzéséről. 

 
 
Felelős:  Ránkli Ferenc  polgármester 
    Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
Határidő: értelem szerint, folyamatosan. 

 
Zsigáné Kósa Edit intézményvezető: 
Köszöni a bizalmat, örül, hogy az elmúlt öt év szakmai munkája lehetővé tette a pályáztatás 
nélküli kinevezést. 
 
 
VIII. sz. napirendi pont: 
Önkormányzati bérlakás pályázati kiírás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
kosznáné dr. Pule Ilona kirendelség-vezető: 
A bérlő egy évre kapta meg az előző pályázatnál, szükséges újra pályáztatni az ingatlant. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 
 

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

69/2019. (VI.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás község önkormányzat képviselő – testületének 9/2018. (X.17.) az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek 
mértékéről szóló rendeletének alapján  
 

pályázati eljárást ír ki a Telekgerendás Dózsa György utca 42/1 szám alatti lakásra az 
alábbiak szerint: 

 
a) a bérbeadás jogcíme: költségelven, vagy piaci vagy szociális alapon. 
b)  a meghirdetett önkormányzati lakás műszaki állapotát és egyéb jellemzőit, 

(szobaszám, alapterület, komfortfokozat) 
A lakás kétszobás + konyha, előszoba, fürdőszoba, külön wc. 
Alapterülete: kb. 50 m2, 
Komfortfokozata: komfortos (víz, villany, konvektoros fűtés) 
Mellékhelyiségek megnevezése: garázs és állattartásra alkalmas helyiség. 

 
c) a lakbér összege piaci alapon: 

- a Dózsa György utca 42/1. szám esetén: 20.000 forint /hó 
Szociális alapon a piaci összeg 75 %-a a lakbér összege, 
Költségelven: 200 forint/hó/m2. 

d) az önkormányzati lakás megtekintésének lehetőségére vonatkozó tájékoztatás: 
- előzetes telefonon egyeztetést követően.  

(Szatmári János községgazda, elérhetősége: 06-20-284-2028) 
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e) a pályázat benyújtásának és elbírálásának határideje:  
- a kifüggesztés napja 2019. június 27. 
- benyújtás határideje: 2019. július 12. 
- elbírálás határideje: a benyújtást követő első képviselő – testületi ülés. 

f) az egyéb pályázati feltételek: 
 
(1) A pályázatot írásban kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) azokat az adatokat, melyekből megállapítható a pályázónak a kiírt 
pályázati feltételek tekintetében való megfelelősége, 

b) a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 

IX. sz. napirendi pont: 
Pénzügyi átcsoportosítás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. A lekész asszony nyugdíjba vonult, nem vállalja a 
nyári tábort, így a támogatást nem tudja felhasználni. A vöröskereszt helyi tagszervezete 
csinál tábort, esteleg majd őket lehet támogatni, most javasolja az összeg tartalékba 
helyezését. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 

 
      

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

70/2019. (VI.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete korábban az Evangélikus Egyházközösség 
számára megítélt 70.000,-Ft-os támogatást 
csoportosítja át, az önkormányzat dologi kiadások 
kiemelt előirányzatába, a gyermekek részére 
szervezendő nyári tábor költségeinek támogatása  
céljából. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
 
 
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 
óra 20 perckor bezárta. 
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k.m.f. 

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

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

            _________________________ 
            Szabados Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


