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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2014. október 22.  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 
  Gyebnár Ágnes 
  Kerekes József 
  Kindli András 
  Sipiczki Márton  

Zelenyánszki András képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós 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 Vantara Gyula 
urat a település országgyűlési képviselőjét, valamint a megjelent civil szervezetek képviselőit. 
Köszöni minden embernek, aki szavazati jogával élve szavazott  2014. október 12-én 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, 
a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a kirendeltség-vezető asszony munkáját, a választás 
tiszta körülmények közötti lebonyolításáért. Köszöni a delegáltak lelkiismeretes és kitartó 
munkáját. 2014. október 12-én Telekgerendás lakossága választott, véleményt mondott és 
bizalmat szavazott azoknak a képviselőknek is, akik most itt vannak. Közülük öten az előző 
ciklusban is képviselők voltak, most öt évre szavaztak bizalmat a telekgerendási lakosok. Egy 
ismerőse ajánlásával kíván maguknak jó  munkát az elkövetkezendő években. „Méltó légy a 
tisztre, vállald azt ami igaz, őszinte légy, bátor, soha hazug, vagy ravasz.” Köszöni a 
figyelmet. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 7 fő képviselő.  
Kéri a XI. napirend kivételével a meghívóban szereplő napirend tárgyalását.  
 

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

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

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

eskütétele. 
VI. Polgármester illetményének megállapítása. 
VII. A képviselő-testület, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjának 

meghatározása. 
VIII.  SZMSZ módosítása, és megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára. 
IX. Polgármesteri program ismertetése. 
X. A képviselő-testület 2014. november havi munkatervének meghatározása. 
XI. Dr. Bede Sándor r. alezredes Békéscsabai Rendőrkapitányság vezetőjévé történő 

kinevezésének megerősítése. 
XII. 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 : 
 

 84/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2014. október 22-i alakuló ülés napirendi 
pontjait elfogadta.            

Ránkli Ferenc polgármester:  Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kerekes József és Zelenyánszki András képviselőket. 
Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7  igen - szavazattal :  
 

85/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Kerekes József és Zelenyánszki  
András képviselőket, a 2014. október 22-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 2014. évi önkormányzati választásokon 3 
polgármester-jelöltet és 11 képviselő jelöltet állítottak. A polgármester-jelöltek közül 1 
függetlenként, 1 függetlenként a FIDESZ támogatásával, 1 a JOBBIK támogatásával indult. 
Képviselő jelöltek közül 10 jelölt függetlenként, 1 jelölt a JOBBIK támogatásával indult.  
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 1361 választásra jogosult polgárából szavazóként 724 fő jelent meg a 
választásokon. Ez 53,2 %-os részvételi aránynak felel meg.  
A szavaztok az alábbiak szerint oszlottak meg. Polgármester-jelöltek közül Zelenyánszki 
András 160, Medvegy Mihályné 239, Ránkli Ferenc 308 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: 
Bús Erika 20,1 Gyebnár Ágnes 357, Pepóné Lóczi Ildikó 277, Kerekes József 323, Szovszki 
Szilvia  254, Sipiczki Márton 36,9 Ránkliné Balázs Edit 295, Lőrincz Gyula 209, 
Zelenyánszki András 410, Csaponé Mesnkov Melinda 369 K,indli András 388 szavazatot 
kapott.  
A Bizottság az érvényes szavaztok alapján megállapította, hogy a kislistán megválasztott 
Telekgerendás Község önkormányzati képviselő-testület tagjai a következő személyek: 
Zelenyánszki András 
Kindli András 
Sipiczki Márton 
Csaponé Mesnikov Melinda 
Gyebnár Ágnes 
Kerekes József 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.( 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.( 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. Zelenyánszki András 
képviselőt javasolja alpolgármesternek. Helyi szokás, hogy a legtöbb szavazatott kapott 
képviselőt kéri fel a polgármester alpolgármesternek. Zelenyánszki András 410 szavazatot 
kapott. Korábban is alpolgármesterként dolgozott, a korábbi polgármester, és testület  
megelégedésére. 
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 
Kerekes József, Csaponé Mesnikov Melinda és Kindli András képviselőket. A bizottság 
elnökének Kerekes József 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 : 
 

 86/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Kerekes Józsefet a Szavazatszámláló 
Bizottság elnökének, Csaponé Mesnikov Melindát, 
Kindli Andrást a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
megválasztotta. 

 
Ránkli Ferenc polgármester: Átadja a szót Kerekes Józsefnek a Szavazatszámláló Bizottság elnökének. 
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Kerekes József a szavazatszámláló bizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a 
titkos szavazás eljárása: 
Borítékba helyezett szavazólapon, arra kijelölt helyiség és urna igénybevételével történik. A 
kijelölt hely az intézményvezető irodája volt. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, 
amely tartalmazza: 

a) a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét 
b) a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét 
c) a szavazat során felmerült körülményeket 
d) a szavazás eredményét. 

Zelenyánszki 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 : 
 

 87/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    

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

 
Ránkli Ferenc polgármester: A szavazás idejére szünetet rendel el. 
 
Szünet. 
 
Ránkli Ferenc polgármester: Felkéri Kerekes Józsefet a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse az eredményt. 
Kerekes József a szavazatszámláló bizottság elnöke: Ismerteti a szavazás eredményét. A szavazás érvényes volt, az urnában 6 szavazólap volt, az 
érvényes szavazatok közül Zelenyánszki András alpolgármesterré választását támogatta 5 fő, 
nem támogatta 1 fő. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen, 1 nem  - szavazattal : 
 

 88/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Telekgerendás Község társadalmi 
megbízatású alpolgármesterének 2014. október 22. 
napján Zelenyánszki András képviselőt 
megválasztotta. 
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A Szavazatszámláló Bizottság jegyzőkönyve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Kerekes József a szavazatszámláló bizottság elnöke: 
Az alpolgármester eskütételére kéri a megjelenteket, hogy szíveskedjenek felállni. 
 
Zelenyánszki András alpolgármester eskütétele, esküokmány aláírása.( az esküokmány a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Zelenyánszki András alpolgármester:  
Kijelenti, hogy a korábbi ciklushoz hasonlóan nem kíván tiszteletdíjat felvenni. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Felkéri a képviselőket, szavazzanak a tudomásulvételről. 
 
képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 89/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy Zelenyánszki 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 Kerekes József képviselőt, a bizottság tagjainak 
Csaponé Mesnikov Melinda és Kindli 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 : 
 

 90/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló 
Bizottság elnökének Kerekes József képviselőt, a 
bizottság tagjainak Csaponé Mesnikov Melinda, 
Kindli András képviselőket megválasztotta. 

. 
 
Ránkli Ferenc polgármester: 
A Szociális Bizottság elnökének javaslom Gyebnár Ágnes képviselőt, a bizottság tagjainak 
Sipiczki Márton képviselőt, valamint külsős bizottsági tagnak Kiss Róbertnét megválasztani. 
Kérem, hogy aki a Szociális Bizottság tagjaival egyetért, szavazzon. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 91/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szociális Bizottság elnökének Gyebnár 
Ágnes képviselőt, a bizottság tagjainak Sipiczki 
Márton képviselőt, és Kiss Róbertnét megválasztotta. 
 
 

VI. sz. napirendi pont Polgármester illetményének megállapítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Átadja a szót Zelenyánszki András alpolgármesternek. 
Zelenyánszki András alpolgármester:  
Köszöni a szót. A polgármester illetménye az Mötv. 71.§. (4) bekezdése alapján az 1.501 és 
10.000 fő lakosságszámú települések esetében 448.726,-Ft. 
A képviselő-testületnek a polgármester juttatásait illetően nincs döntési jogköre, 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 : 
 

 92/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul vette, hogy Ránkli Ferenc 
polgármester illetménye 2014. október 12. naptól az 
Mötv. 71.§. (4) bekezdése alapján 448.726,-Ft, 
költségtérítése az illetményének 15%-a, azaz 67.309,-Ft. 

 
 
 
A képviselő-testület, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjának meghatározása. 
Zelenyánszki András alpolgármester:  
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. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen, 1 tartózkodó - szavazattal : 

 
 93/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 

    
Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy tiszteletdíjat, támogatást 
nem állapít meg a képviselő – testület tagjai részére. 

 
VII. sz. napirendi pont 
SZMSZ módosítása, és megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára. 
Ránkli Ferenc polgármester: Átadja a szót a kirendeltség-vezető asszonynak. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
A megváltozott testületi tagok miatt az SZMSZ-en a személycseréket kell átvezetni, kéri a 
rendelet 1. 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 14/2014.(X.22.) önkormányzati 
rendeletét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról. 
/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 : 
 

 94/2014. (X.22.) 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: 2015. február 
Felelős: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 
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VIII. sz. napirendi pont Bejelentések, egyebek. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
A leköszönő polgármesternek a törvény 3 havi végkielégítést ír elő, és további 3 havi jutalom 
adható. Kérdés, hozzászólás? 
Zelenyánszki András alpolgármester: A volt polgármester az elmúlt 12 évben egyszer sem vett fel jutalmat, kb. 75 millió forinttal 
hagyta itt az önkormányzatot. Javasolná 3 havi jutalom megállapítását, ha a képviselő társai is 
úgy gondolják. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Kérdés? Más javaslat? 
Sipiczki Márton képviselő: Spórolós volt a polgármester asszony, néha nagyon is. Úgy gondolja, hogy 3 havi plusz 
jutalom jelentős összeg, kb. 1,5 millió forint, más célra is fel lehetne használni. Maximum 1 
havi jutalmat javasolna. 
Kindli András képviselő: Van kb. 75 millió forintja az önkormányzatnak? Ezt valahonnan el kell venni? Honnan 
vesszük ezt el? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: A juttatás fedezete a plusz adóbevétel. A 3+3 havi juttatás fedezte így biztosított, 
rendelkezésre áll.  
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Egyetért mindenkivel. Az előző polgármester életének egy szakasza lezárult. A 3 havi 
végkielégítést szerinte meg kellene pótolni. Javasolja 2 havi jutalom megállapítást, községi 
önkormányzat, nem igazodhatnak a nagyvárosoknál bevett gyakorlatához. A 2 havi plusz 
juttatás munkájának elismerése lenne. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Szavazásra kéri a képviselőket Medvegy Mihályné korábbi polgármester részére háromhavi 
végkielégítés és további 3 havi jutalom megállapítására. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 1 igen, 5 nem, 1 tartózkodó - szavazattal : 
 

 95/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy nem támogatja Medvegy 
Mihályné korábbi polgármesternek részére háromhavi 
végkielégítésen felül  további 3 havi jutalom 
megállapítását. 
 
 

Ránkli Ferenc polgármester: 
Szavazásra kéri a képviselőket Medvegy Mihályné korábbi polgármester részére háromhavi 
végkielégítés és további 1 havi jutalom megállapítására. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 3 igen, 3 nem, 1 tartózkodó - szavazattal : 
 

 96/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy nem támogatja Medvegy 
Mihályné korábbi polgármesternek részére a 
háromhavi végkielégítésen felül  további 1 havi 
jutalom megállapítását. 
 
 

Ránkli Ferenc polgármester: 
Szavazásra kéri a képviselőket Medvegy Mihályné korábbi polgármester részére háromhavi 
végkielégítés és további 2 havi jutalom megállapítására. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 2 igen, 3 nem, 2 tartózkodó - szavazattal : 
 

 97/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy nem támogatja Medvegy 
Mihályné korábbi polgármesternek részére a 
háromhavi végkielégítésen felül  további 2 havi 
jutalom megállapítását. 

 
A szavazás nem vezetett eredményre. 
 
Kerekes József az ÜVB elnöke: 
Az SZMSZ értelmében ilyenkor új szavazást rendelhet el a polgármester. 
 Ránkli Ferenc polgármester: 
Szavazásra kéri a képviselőket Medvegy Mihályné korábbi polgármester részére háromhavi 
végkielégítés és további 3 havi jutalom megállapítására. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 1 igen, 5 nem, 1 tartózkodó - szavazattal : 
 

 98/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy nem támogatja Medvegy 
Mihályné korábbi polgármesternek részére  háromhavi 
végkielégítésen felül   további 3 havi jutalom 
megállapítását. 
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Ránkli Ferenc polgármester: 
Szavazásra kéri a képviselőket Medvegy Mihályné korábbi polgármester részére háromhavi 
végkielégítés és további 1 havi jutalom megállapítására. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodó - szavazattal : 
 

 99/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy Medvegy Mihályné 
korábbi polgármesternek háromhavi végkielégítésen 
felül  további 1 havi jutalmat állapít meg. A kifizetés  
fedezetéül a plusz adóbevételt jelöli meg. 
 

IX. sz. napirendi pont Polgármesteri program ismertetése. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Ismerteti programját. A jogszabályokban meghatározott kötelező feladatok végrehajtása, 
vállalat kötelezettségeink teljesítése, a település működő képességének mellett az alábbi 
célokat, feladatokat tartom fontosnak az elkövetkező évekre: 
Élhetővé, vonzóvá kell tenni Telekgerendást, különben gyermekeinknek és unokáinknak nem 
lesz helyben jövője, nem fognak itt maradni. Valós munkahelyeket kell teremteni, a 
bölcsődét, óvodát fenn kell tartani. Célom, hogy az általános iskola egykori becsületét, 
elismertségét, nyolc önálló évfolyammal való működését elérjem. Pályázni kell, és végre el 
kell kezdeni a csatorna-szennyvíz beruházást is, a közszolgáltatásokon javítani fontos feladat! 
Összefogás kell a lakossággal, a szlovák nemzetiségi önkormányzattal, civil szervezetekkel, 
vállalkozásokkal, egyházakkal, a környező településekkel. A Békés Megyei Önkormányzattal 
összefogva, folyamatos kapcsolattartás és munka mellett céljaink teljesíthetők. 
A civil szervezetek, a szlovák nemzetiségi önkormányzat támogatása, a helyi közéletbe való 
további aktív szerepe fontos számomra. Célom megalapítani a helyi civil kerekasztalt. A helyi 
vállalkozókkal, vállalkozásokkal szoros munkakapcsolat kialakítása fontos, hiszen ők nem 
csak helyi adófizetők. 
Keressük és használjuk ki a fejlesztési-pályázati lehetőségeket! Halljuk meg a lakosság 
problémáit és gondjait, keressük arra a megoldást, és tegyük is meg mihamarabb! Empátia, 
emberség a közügyek intézésében is! 
Településünkön gyorsítani kell a fejlesztéseket és beruházásokat, a község gazdasági és 
kulturális fejlődését segíteni kell! 
Fejlesztési és beruházási elképzeléseim Telekgerendáson:  Az iskola (Ady E. u. 10.) épületének, tantermeinek, tornatermének festése, nyílászárók 

cseréje, a fűtés korszerűsítése. Célom, hogy az iskola feleljen meg a mai kor 
kihívásainak és a gyerekek elvárásainak.  A óvodában és a bölcsődében szép környezetben, felkészült pedagógusok és gondozók 
nevelik a gyerekeket. Zavartalan munkavégzésük érdekében stabil állapotokra kell 
helyezni az óvoda működését, eszközfejlesztésre, az épület és a kerítés további 
karbantartására van szükség. Igény szerint az óvodakonyha újraindításával 
munkahelyek teremtésével az óvoda fejlesztése. A sajátos nevelési igényű és tartós 
beteg gyermekek ellátásához a megfelelő körülmények kiépítése a cél.  A fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének és eszközeinek fejlesztése, 
egészség-megőrzési és szűrővizsgálatok megszervezése. 
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 Az önkormányzati intézmények energia-felhasználásának korszerűsítése, a 
közvilágítás költségeinek csökkentése, a zöldenergia felhasználása minél szélesebb 
körben.  A közvilágítás, az út, a vezetékes ivóvíz, járda kiépítése a település egészén (pl. Diófa 
sor, Nyárfa sor), a meglévők folyamatos karbantartása és felújítása.  A végtisztesség megadásának méltó körülményeit meg kell teremteni a temetőben. Az 
utat ki kell építeni, a ravatalozót felújítani és bővíteni szükséges.  A művelődési ház valódi közösségi térré való átalakítása: diák- és ifjúsági programok, 
baba-mama foglalkozások, kulturális rendezvények (nemzetiségi programok, táncház, 
színház, koncert) szervezése, a hangosítás kiépítése.  Sportolási lehetőségek bővítése: műfüves sportpálya, köztéri fitnesspark megépítése, a 
konditerem bővítése, községszintű sportversenyek rendezése.  Helyi újság rendszeres kiadása a lakosság pontosabb informálása érdekében.  A Rákóczi-Ady utcai köztéren a településszintű ünnepségek, rendezvények, 
falunapok, megemlékezések helyszínének kialakítása, színpad építése.  Piactér kialakítása, a helyi őstermelők, vállalkozók, kereskedők számára lehetőség 
biztosítása a saját termékek eladására.  Valós munkahelyteremtés, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, 
közmunka-mintaprojektek, távmunkaprogramok keresése. Helyi felnőttoktatások, 
képzések támogatása.  Tanyagondnoki szolgálat megszervezése, kisbusz beszerzése a tanyán élők, iskolások, 
óvodások, civil szervezetek használatára.  Az általam már megkezdett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljes kiépítése, 
bővítése. Az idős, beteg, segítségre szoruló lakosok segítése (pl. fűnyírás).  Csatornázás, szennyvízelvezetés kiépítése a lakosság minél kisebb anyagi 
megterhelésével. Belvíz- és talajvízproblémák végleges megoldása a megfelelő 
szakemberek bevonásával.  Zöldhulladékok, veszélyes hulladékok gyűjtése és elszállítása 

A célokat lakossági, vállalkozói és civil összefogással, EU-s pályázati forrásból, 
munkahelyteremtő beruházási pályázatokból és önerőből meg lehet valósítani. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen, 1 tartózkodó - szavazattal : 
 

 100/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja Ránkli Ferenc Polgármesteri 
Programjának ismertetését.   
  

X. sz. napirendi pont A képviselő-testület 2014. november havi munkatervének meghatározása. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Az önkormányzati választások miatt a képviselő-testület munkaterve csak októberig lett 
megalkotva. Kéri az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 101/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
2014. november havi munkatervet. 

 
 
Kosznáné 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. 
   
A polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 18 óra 00 perckor bezárta. 
 
 

 
k.m.f. 

 
 
 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                         Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség - vezető 
 
 _________________________   ________________________ 
                    Kerekes József                            Zelenyánszki András 

    jegyzőkönyv-hitelesítő            jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 
 
 


