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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2019. október 23.  A kezdés időpontja: 10,00 óra  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül: 
  Ránkli Ferenc polgármester 
   Kindli András 
  Kocziszky Henrietta 
  Pepóné Lóczi Ildikó 

Potocska Zsolt 
  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, jelenlévőket. Javasolja, hogy a testületi ülés 
megnyitása előtt hallgassák meg a Himnuszt. Kéri a jelenlévőket álljanak fel. 
 
Himnusz.  
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Tisztelt képviselők, kirendeltség-vezető asszony, tisztviselők, kedves vendégek! Szeretettel 
köszönti akik megjelentek a képviselő-testület alakuló ülésén. Külön köszönti dr. Szabó 
Viktor urat a Békéscsabai Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesét, valamint a megjelent civil 
szervezetek képviselőit. Köszöni minden embernek, aki szavazati jogával élve szavazott  
2019. október 13-án a helyi önkormányzati választásokon, függetlenül attól, hogy kit tisztelt 
meg bizalmával. Külön köszöni azoknak, akik hittek, és hisznek benne, és Őt választották 
polgármesternek. Az Ő bizalmuk eredménye, hogy most itt van. Szeretné megköszönni a 
Helyi Választási Bizottság, az Önkormányzati Hivatal dolgozóinak, és  a kirendeltség-vezető 
asszony munkáját, a választás tiszta körülmények közötti lebonyolításáért. 2019. október 13-
án Telekgerendás lakossága választott, véleményt mondott és bizalmat szavazott azoknak a 
képviselőknek is, akik most itt vannak. Közülük négyen az előző ciklusban is képviselők 
voltak, most ismét öt évre szavaztak bizalmat a telekgerendási lakosok. Köszöni a figyelmet. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 7 fő képviselő.  
Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását.  
 

I. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 
választás lebonyolításáról, eredményéről. 

II. A képviselő-testület eskütétele, megbízólevelek átadása. 
III. A polgármester eskütétele, megbízólevél átadása. 
IV. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíj 

megállapítása. 
V. Bizottságok tagjainak megválasztása, bizottságok nem képviselő tagjainak 

eskütétele. 
VI. Polgármester illetményének megállapítása. 
VII. SZMSZ módosítása, és megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára. 
VIII. A képviselő-testület, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjának 

meghatározása. 
IX. Polgármesteri program ismertetése. 
X. Bejelentések, egyebek. 

 
 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri a képviselőket szavazzanak. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 85/2019. (X.23.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. október 23-i alakuló ülés napirendi 
pontjait elfogadta. 

          
 

Ránkli Ferenc polgármester:  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Pepóné Lóczi Ildikó és Kocziszky Henrietta 
képviselőket. Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7  igen - szavazattal : 
 
 

86/2019. (X.23.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Pepóné Lóczi Ildikó és Kocziszky 
Henrietta képviselőket, a 2019. október 23-i alakuló 
ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek. 
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I. sz. napirendi pont 
Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás 
lebonyolításáról, eredményéről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének. 
Tóthné Varga Gyöngyi a Helyi Választási Bizottság elnöke: 
Köszöni a szót. A Helyi Választási Bizottság nevében tisztelettel köszönti Telekgerendás 
Község újonnan megválasztott képviselő-testületét, a polgármester urat, kirendeltség-vezető 
asszonyt, valamint a jelenlévő érdeklődőket. 
Ismerteti a Helyi Választási Bizottság munkáját, és beszámol a helyi választás eredményéről. 
Telekgerendás Község választópolgárai a 2019. évi önkormányzati választásokon 1 
polgármester-jelöltet és 9 képviselő-jelöltet állítottak. A polgármester-jelölt és a képviselő-
jelöltek függetlenként indultak.  
A Helyi Választási Bizottság, miután megállapította, hogy minden jelölt megkapta a 
szükséges ajánlást a listára kerüléshez, kisorsolta a jelöltek sorrendjét a szavazólapokon, majd 
jóváhagyta a szavazólapok adattartalmát. 
Ismerteti a választási jegyzőkönyv alapján a számszerű végleges eredményt. 
Telekgerendás Község 1303 választásra jogosult polgárából szavazóként 566 fő jelent meg a 
választásokon. Ez 43 %-os részvételi aránynak felel meg.  
A szavaztok az alábbiak szerint oszlottak meg. Az egy polgármester-jelölt 546 szavazatot 
kapott. A Bizottság az érvényes szavazatok alapján megállapította, hogy a választópolgárok 
Ránkli Ferencet választották meg a település polgármesterének.  
Az önkormányzati képviselő-jelöltek között a szavaztok a következőképpen oszlottak meg: 
Sipiczki Márton 298, Oryszcsák Julianna 161,  Kocziszky Henrietta 381, Potocska Zsolt 364, 
Kosztáné Kárai Éva Zsófia 294, Vig Zoltán Csaba 141, Kindli András 431, Zelenyánszki 
András 309,  Pepóné Lóczi Ildikó 358 szavazatot kapott.  
A Bizottság az érvényes szavaztok alapján megállapította, hogy a kislistán megválasztott 
Telekgerendás Község önkormányzati képviselő-testület tagjai a következő személyek: 
 
Sipiczki Márton 
Kocziszky Henrietta 
Potocska Zsolt 
Kindli András 
Zelenyánszki András 
Pepóné Lóczi Ildikó 
 
A megválasztott polgármesternek, a képviselő-testület tagjainak a saját, a Helyi Választási 
Bizottság tagjainak, a Helyi Választási Iroda, a Szavazat Számláló Bizottságok, valamint 
Telekgerendás polgárai nevében gratulál. Eredményes, becsületes, kitartó munkát, jó 
egészséget kíván. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Köszöni a tájékoztatót.  
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II. sz. napirendi pont 
A képviselő-testület eskütétele.  
Ránkli Ferenc polgármester: 
Átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének. Felkéri a jelenlévőket, az eskü idejére 
álljanak fel.  
Tóthné Varga Gyöngyi a Helyi Választási Bizottság elnöke: 
Eskü szövegének felolvasása. 
 
A Képviselő-testület eskütétele, esküokmányok aláírása, megbízólevelek átadása. (az 
esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik) 
 
III. sz. napirendi pont 
A polgármester eskütétele.  
Tóthné Varga Gyöngyi a Helyi Választási Bizottság elnöke: 
Felkéri Ránkli Ferenc polgármestert az eskütételre. 
 
Ránkli Ferenc polgármester eskütétele, esküokmány aláírása, megbízólevél átadása. (az 
esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
IV. sz. napirendi pont 
Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétel, tiszteletdíj megállapítása. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Az alpolgármester személyére a polgármester tehet javaslatot. Kindli András képviselőt 
javasolja alpolgármesternek. Helyi szokás, hogy a legtöbb szavazatott kapott képviselőt kéri 
fel a polgármester alpolgármesternek. Kindli András 431 szavazatot kapott. Korábban is 
képviselőként vett részt a képviselő-testület munkájában. 
Az alpolgármester választás titkos szavazással történik. A Szervezeti és Működési Szabályzat 
35.§-a szerint az alakuló ülésen 3 fős szavazatszámláló bizottság bonyolítja le a titkos 
szavazást, és külön jegyzőkönyv készül róla. A bizottság tagjainak javasolja megválasztani 
Pepóné Lóczi Ildikó, Sipiczki Márton, Zelenyánszki András képviselőket. A bizottság 
elnökének Pepóné Lóczi Ildikó képviselőt javasolja. 
Kéri, hogy aki elfogadja a szavazatszámláló bizottság tagjait szavazzon. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 87/2019. (X.23.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Pepóné Lóczi Ildikó a Szavazatszámláló 
Bizottság elnökének, Sipiczki Mártont, Zelenyánszki 
Andrást a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
megválasztotta. 
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Kindli András képviselő: 
Bejelenti érintettségét. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Kéri a képviselőket szavazzanak az érintettségről. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen, 1 tartózkodó - szavazattal : 
 

 88/2019. (X.23.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi Kindli András képviselő 
érintettségi bejelentését az alpolgármester szavazás 
kapcsán. 

 
Ránkli Ferenc polgármester: 
A szavazás idejére szünetet rendel el. 
 
Szünet. 
 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Felkéri Pepóné Lóczi Ildikót a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse az eredményt. 
Pepóné Lóczi Ildikó a szavazatszámláló bizottság elnöke: 
Ismerteti a szavazás eredményét. A szavazás érvényes volt, az urnában 6 szavazólap volt, 5 
érvényes, és 1 érvénytelen. Az érvényes szavazatok közül Kindli András alpolgármesterré 
választását támogatta 5 fő. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen,  1 érvénytelen  - szavazattal : 
 

89/2019. (X.23.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Telekgerendás Község társadalmi 
megbízatású alpolgármesterének 2019. október 23. 
napján Kindli András képviselőt megválasztotta. 

 
 
A Szavazatszámláló Bizottság jegyzőkönyve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Pepóné Lóczi Ildikó a szavazatszámláló bizottság elnöke: 
Az alpolgármester eskütételére kéri a megjelenteket, hogy szíveskedjenek felállni. 
 
Kindli András alpolgármester eskütétele, esküokmány aláírása. (az esküokmány a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kindli András alpolgármester:  
Kijelenti, hogy nem kíván tiszteletdíjat felvenni. 
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Ránkli Ferenc polgármester: 
Felkéri a képviselőket, szavazzanak a tudomásulvételről. 
 
képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen, 1 tartózkodó - szavazattal : 
 

90/2019. (X.23.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy Kindli András 
alpolgármester nem kíván tiszteletdíjat felvenni. 
 

V. sz. napirendi pont 
Bizottságok tagjainak megválasztása, bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
A képviselőkkel történt előzetes egyeztetés alapján az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat 
Vizsgáló Bizottság elnökének javasolja Pepóné Lóczi Ildikó képviselőt, a bizottság tagjainak 
Sipiczki Márton és Zelenyánszki András képviselőket. 
Kérem, hogy aki az Ügyrendi - és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjaival egyetért, 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

91/2019. (X.23.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló 
Bizottság elnökének Pepóné Lóczi Ildikót képviselőt, 
a bizottság tagjainak Sipiczki Márton és Zelenyánszki 
András képviselőket megválasztotta. 

. 
 
Ránkli Ferenc polgármester: 
A Szociális Bizottság elnökének javaslom Potocska Zsolt képviselőt, a bizottság tagjainak 
Kocziszky Henrietta képviselőt, valamint külsős bizottsági tagnak Szikora Tímát 
megválasztani. 
Kérem, hogy aki a Szociális Bizottság tagjaival egyetért, szavazzon. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

92/2019. (X.23.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szociális Bizottság elnökének Kocziszky 
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Henrietta képviselőt, a bizottság tagjainak Potocska 
Zsolt képviselőt, és Szikora Tímeát megválasztotta. 

 
VI. sz. napirendi pont 
Polgármester illetményének megállapítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Átadja a szót Kindli András alpolgármesternek. 
Kindli András alpolgármester:  
Köszöni a szót. A polgármester illetménye az Mötv. 71.§. (4) bekezdése alapján az 1.501 és 
10.000 fő lakosságszámú települések esetében 498.600,-Ft. 
A képviselő-testületnek a polgármester juttatásait illetően nincs változtatási jogköre, nincs 
mozgástere, mind az illetmény, mind a költségtérítést illetően, ez a törvényben rögzített fix 
összeg. A költségtérítés az illetményének a 15%-ában van meghatározva. A főállású 
polgármestert az illetménye a megválasztása napjától illeti meg. Javasolja, hogy a 
polgármester illetményéről és a költségtérítéséről határozattal döntsenek. Kéri, hogy aki az 
elmondottakat tudomásul veszi szavazzon. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen, 1 tartózkodó - szavazattal : 
 

93/2019 (X.23.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul vette, hogy Ránkli Ferenc 
polgármester illetménye 2019. október 13. naptól az 
Mötv. 71.§. (4) bekezdése alapján 498.600,-Ft, 
költségtérítése az illetményének 15%-a, azaz 74.790,-Ft. 

 
 
 
A képviselő-testület, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjának meghatározása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
A korábbiakban a képviselő-testület tiszteletdíjat nem vett fel. Van-e más javaslat tiszteletdíj 
megállapítására? Nincs. Akkor az előző képviselő-testülethez hasonlóan Telekgerendás 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete semmiféle fajta tiszteletdíjat, támogatást nem 
kíván megállapítani a képviselő-testület tagjai részére. Kéri, hogy aki az elmondottakat 
tudomásul veszi, szavazzon. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 

 
94/2019. (X.23.) önkormányzati határozat 

    
Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy tiszteletdíjat, támogatást 
nem állapít meg a képviselő-testület tagjai részére. 
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VII. sz. napirendi pont 
SZMSZ módosítása, és megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Átadja a szót a kirendeltség-vezető asszonynak. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
A megváltozott testületi tagok miatt az SZMSZ-en a személycseréket kell átvezetni, kéri a 
rendelet 1. és 2. számú függelékének a módosítását. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
 
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 8/2019.(X.23.) önkormányzati 
rendeletét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14/2014(X.22.) rendelet 
módosításáról. 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Ránkli Ferenc polgármester: 
Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a kirendeltség-vezetőt 
és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságot, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzat felülvizsgálatát végezze el, és azt terjessze a Képviselő-testület elé. Kéri a 
képviselőket szavazzanak. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

95/2019. (X.23.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a kirendeltség-vezetőt és a 
Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság, 
hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 
felülvizsgálatát végezze el, és azt terjessze a 
Képviselő-testület elé.  
Határidő: 2020. február 
Felelős: Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
 

VIII. sz. napirendi pont 
Polgármesteri program ismertetése. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Ismerteti programját. A jogszabályban meghatározott kötelező feladatok végrehajtása, vállalt 
kötelezettségek teljesítése, a település működőképességének megtartása. Feladat volt, és lesz a 
jövőben is, hogy összefogja mindazokat, akik akarnak és tudnak is tenni Telekgerendásért, az 
itt élő emberekért. Fontos, hogy élhetővé, vonzóvá kell tenni a települést. Munkahelyeket kell 
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teremteni, fenn kell tartani a bölcsődét, óvodát, iskolát. Továbbra is kiemelt feladat a belvíz 
elleni védekezés, a védművek karbantartása. Folyamatosan vizsgálni kell a 
szennyvízelvezetés kiépítésének pályázati lehetőségeit. A térfigyelő kamerarendszer bővítése 
is szükséges, ha van pályázati lehetőség, azt ki kell használni. A település járdáinak 
folyamatos felújítása, parkok, rendezvényterek szépítése. Pályázati keretek közt megoldást 
kell találni a zártkertek helyzetére. Minden javaslatot szívesen vesz. Továbbra is fontos az 
önkormányzatnak a civil szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzattal, egyházakkal, 
vállalkozásokkal, környező településekkel történő együttműködés, kapcsolattartás. A 
közeljövőben megkezdődik a 47-es főútvonal bővítése, érdemes lenne további vállalkozásokat 
bevonzani, új munkahelyeket teremteni. A továbbiakban is kiemelkedően fontos az 
önkormányzat jó gazdálkodása. A településen gyorsítani kell a fejlesztéseket és 
beruházásokat, a község gazdasági és kulturális fejlődését segíteni kell. Minden erejével, 
szorgalmával, lelkesedésével , kapcsolataival tenni fog a jövőben is Telekgerendásért.  
Ránkli Ferenc polgármester: 
Átadja a szót a kirendeltség-vezetőnek, tartsa meg tájékoztatóját. 
Kosznáné dr. Pule Ilona: 
Tájékoztatást nyújt három dologban. Az első, a hatályos Mötv. szerint felhívja a képviselők 
figyelmét az összeférhetetlenségre, bejelentési kötelezettségre, melyre a törvény 30 napos 
határidőt ír elő. A második az önkormányzati képviselő a megválasztásától számított 30 
napon belül köteles kérelmezni a felvételét a köztartozás mentes adózói adatbázisba. Az erről 
szóló tájékoztatót mindenkinek átadta. A harmadik dolog, tájékoztatás a vagyonnyilatkozat 
tételi kötelezettségről. A nyomtatványokat kiküldi majd a képviselők részére. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Kérdés, hozzászólás? Nincs.  
 
A polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 10 óra 50 perckor bezárta. 
 
 

 
k.m.f. 

 
 
 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                         Kosznáné dr. Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség-vezető 
 
 _________________________   ________________________ 
                  Pepóné Lóczi Ildikó                            Kocziszky Henrietta 

    jegyzőkönyv-hitelesítő            jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
     _________________________ 
            Szabados Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 
 
 


