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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2016. június 22.  A kezdés időpontja: 17,05 óra  
 Az ülés helye: Polgármesteri 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 Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós 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.  1 fő jelezte, később érkezik 
munkahelyi elfoglaltsága miatt. 
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 :  
  49/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kerekes József és Kindli András 
képviselőket, a 2016. június 22-i soros nyílt képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását, további két napirendi ponttal szeretné 
kiegészíteni. 
 
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 2016. II. félévi 

munkaterve. 
VII. Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosítása. 
VIII. Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kijelölése. 
IX. DAREH felhatalmazás feladat ellátási szerződés megkötésére. 
X. Tájékoztatás adóügyekkel kapcsolatban. 
XI. Lőrincz Gyula kérelme. 
XII. Lomtalanítás. 
XIII. Iskolai tantermek parketta felújítás. 
XIV. Zárt ülés. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal :  
  50/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. június 22-i soros nyílt ülés napirendi 
pontját 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 :  
  51/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés 
között tett intézkedésekről és az átruházott 
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hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót 
elfogadja. 

II. sz. napirendi pont Savió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményének beszámolója. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Köszönti az iskola részéről Petrovszkiné Juhász 
Mária tanítót. Kiegészítés az iskola részéről? 
Petrovszkiné Juhász Mária: Köszöni a szót. Igyekezett mindenre kiterjedő beszámolót készíteni, ami ebben a tanévben 
történt, ha van kérdés, örömmel  válaszol. 
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 : 
  52/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Savió Szent Domonkos Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda tagintézményének 2015/2016 
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. A képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
  53/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Békés Megyei Könyvtár által nyújtott, a 
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 2015. 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. 
Zsigáné Kósa Edit intézményvezető: Köszöni a képviselő-testület és a polgármester egész éves támogatását. 
Ránkli Ferenc polgármester:  A képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal :  
  54/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
2015/2016. 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, Löchli Attila doktor úr ügyel, nem tud részt venni 
az ülésen. A képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal :  
  55/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Telekgerendás Község egészségügyi 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
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VI. sz. napirendi pont Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkaterve. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. 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 :  
  56/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
2016. II. félévi munkatervet. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
       Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
VII. sz. napirendi pont Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. 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 :  
  57/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetért a határozat mellékletét képező, a 
Békés Megyei Kormányhivatal és Telekgerendás 
Község Önkormányzata között, a járási hivatalok 
kialakításához megkötendő megállapodásban foglalt 
módosítással, és egyidejűleg felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 

  Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
  Határidő: értelem szerint 
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VIII. sz. napirendi pont: Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kijelölése. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Elírás történt az egyik kuratóriumi tag lakcímében, és a határozati javaslatban is az időpont el 
lett írva. Ezek javítását kéri, még a döntést megelőzően. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Nincs. Három határozati javaslat van, külön-külön kell megszavazni. 
Az első a kuratóriumi tagok kijelölése. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
  58/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

    I. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Telekgerendásiak 
Egészségért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak: 

 1. Bulla Lívia              Telekgerendás, Petőfi Sándor utca 46. szám 
2. Darócz Sándor  Telekgerendás, Munkás utca 3. szám 
1. Lestyán Pálné               Békéscsaba, Gorkij utca 6. szám,  

                                                           th: Telekgerendás, Kossuth u. 40. 
3. Németh Lászlóné             Telekgerendás, Arany János utca 1. szám 
4. Pápai Nikoletta  Telekgerendás, Vasút utca 100. szám 
5. Szpisjákné Bócsik Judit Telekgerendás, Viola utca 10. szám 
6. Tuskáné Sajben Mária  Telekgerendás, Áchim András utca 18. szám. 
7. Vidáné Varga Hajnalka Telekgerendás, Petőfi Sándor utca 11. szám. 

 
alatti lakosokat jelöli ki határozott időre, 2016.06.02. naptól 2020. 06.01. napjáig. 

 
II. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot írja alá, és a Gyulai Törvényszék felé nyilvántartásba vétel érdekében 
nyújtsa be. 

 
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  A második határozati javaslat az alapító okirat módosítása. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal :  59/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat     Telekgerendás Község Képviselő-testülete a 

Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány Alapító 
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Okiratának 1. számú mellékletét az alábbiak szerint 
módosítja. 
 

 
A l a p í t ó   O k i r a t Módosítás 

Az Alapító Okirat 
 
1.sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

TELEKGERENDÁSIAK EGÉSZSÉGÉÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY 
KURATÓRIUMA 

 Elnök: Nagyné Herczeg Tünde, 5675 Telekgerendás, Kossuth u. 40/1. 
 Tagok:  

 
1. Bulla Lívia   Telekgerendás,Petőfi Sándor utca 46. szám 
2. Darócz Sándor  Telekgerendás, Munkás utca 3.szám 
3. Lestyán Pálné    Telekgerendás, Gorkíj utca 6. szám. 
4. Németh Lászlóné   Telekgerendás, Arany János utca 1. szám 
5. Pápai Nikoletta  Telekgerendás, Vasút utca 100. szám 
6. Szpisjánkné Bócsik Judit Telekgerendás, Viola utca 10. szám 
7. Tuskáné Sajben Mária  Telekgerendás, Áchim András utca 18. szám. 
8. Vidáné Varga Hajnalka Telekgerendás, Petőfi Sándor utca 11. szám. 

 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  A harmadik határozati javaslat az alapító okirat egységes szerkezetben történő elfogadása. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
  60/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

          Telekgerendás Község Képviselő-testülete a 
Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány Alapító 
Okiratát a melléklet szerinti egységes szerkezetben 
hagyja jóvá. 
 
 

 
IX. sz. napirendi pont: DAREH felhatalmazás feladat ellátási szerződés megkötésére. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. A DAREH kíván kötni egy feladat ellátási 
szerződést a szolgáltatóval, egyben kéri,  hatalmazza  fel az önkormányzat a társulást a 
szerződés megkötésére. Kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztés 
elfogadását. 
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal : 
  61/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-    
testülete dönt arról, hogy 

1. a határozat mellékletét képező tartalommal 
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok 
ellátása tárgyában feladat ellátási szerződést kíván 
kötni a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulással, 

2. felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási 
szerződés aláírására 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
X. sz. napirendi pont: Tájékoztatás adóügyekkel kapcsolatban. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kerekes József ÜVB elnök: Sok pénzről volt szó, így részletes információt kaptak az adó elengedéséről, törléséről. 16-17 
M forintról volt szó. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: A későbbiekben részletesebb tájékoztatót fognak összeállítani a képviselő-testületnek, bár a 
nagyobb összegű elengedésről  korábban tájékoztatták a testületet. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal :  
  62/2016. (VI.22.) önkormányzati határozata     Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete elfogadja a behajthatatlan tartozásokról szóló 
tájékoztatót.           Felelős: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 
Határidő: értelem szerint 
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17.15. perckor Csaponé Mesnikov Melinda képviselő megérkezik. 
  
XI. sz. napirendi pont: Lőrincz Gyula kérelme. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Lőrincz Gyula: Nem csak a 12400 m2 fóliaház felépítéséhez kéri a testület támogatását, hanem azt is kéri, 
hogy a testület egy szándéknyilatkozatot adjon ki arról, hogy a haszonbérleti szerződés lejárta 
után további 1 évig használhatja a földet. A pályázat 2016-2021 évekre szól, a haszonbérleti 
szerződés lejárta 2020. év, így a 2016. évtől számított 5 év már 2021-re esik, amikorra már 
nincs érvényes haszonbérleti szerződése, de továbbra is szeretné a földeket bérelni. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Az előterjesztésbe is aggályokat fogalmazott meg az első határozati javaslatban, hogy ez az öt 
év a mostani bérleti időtartamban nem biztosítható. A mostani jogszabályok szerint a 
kérelmezőt elő haszonbérleti jog illeti meg, de évekre előre tekintve nem lehet tudni, hogy az 
önkormányzat a haszonbérlet lejárta után nem-e kíván saját maga gazdálkodni a területen, 
illetve az akkori jogszabályok majd kinek biztosítanak elő haszonbérletet. 
Zelenyánszki András alpolgármester:  Kérelmező bebizonyította, hogy mind szakmailag, mind emberileg kész arra, hogy ezt a 
telepet működtesse. Több embert kíván foglalkoztatni, településünkön sem mindegy ez az 
embereknek. Tőle az önkormányzat is tanulhat majd. Támogatja a további egy évvel történő 
szerződés hosszabbítást, 2021-ig. 
Kindli András képviselő: Ez a terület akkor kérelmező rendelkezésére áll? Akkor ennél nagyobb terület nem kell? 
Akkor ezen a területnagyságon akarja ezt a pályázatot megvalósítani? 
Lőrincz Gyula: Igen. Jelentősebb terjeszkedés nem lesz. Ilyen pályázatok a következő években várhatóan nem 
lesznek kiírva. Ezeknek a fóliáknak kell felépülnie. 
Kindli András képviselő: Azért kérdezi, mert nehogy aztán olyan legyen a pályázat, hogy a későbbiekben bővíteni kell, 
és akkor olyan helyzetbe kerüljön az önkormányzat, hogy a szomszédos bérlőtől el kelljen 
venni a földet. 
Csaponé Mesnikov Melinda: A helyi rendeletünk lehetővé teszi, hogy további egy évre meghosszabbítsuk a 
földhaszonbérletet? Egyébként a szándéknyilatkozat sem biztosíték arra, hogy hosszabbításra 
kerül. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: A helyi rendelet úgy szól, hogy maximum 5 évre adható bérbe. nem az egy év a probléma, 
hanem az, hogy mi lesz 2020. után? Megkérdezte kérelmezőt, ezek a fóliák megfelelő 
karbantartás mellett 10-15 évig is tudnak funkcionálni.  
Csaponé Mesnikov Melinda: A pályázat feltétele az, hogy kérelmező rendelkezzen öt évre földterülettel? 
Lőrincz Gyula: Igen, de elegendő jelenleg a szándéknyilatkozat is. 
Sipiczki Márton képviselő: Az önkormányzat ez egy év hosszabbítástól nem károsodik, az, hogy mi lesz 2021. után, majd 
akkor gondolkodjanak. 
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Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Konzultált az önkormányzat ügyvédjével, miután felépíti a nagy fóliasátrakat, ha el kell 
bontani kinek a költsége? Környezetvédelmi előírások is vannak melyeket nem lehet figyelme 
kívül hagyni. 
Lőrincz Gyula: A bontás költsége az övé. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Az lehetne  megfelelő,  amelyeket az előterjesztésbe beleírt, azok a haszonbérleti szerződésbe 
is bele lennének foglalva.   
Sipiczki Márton képviselő: Egy évvel meg kell hosszabbítani a szerződést, a megfelelő kitételeket bele kell fogalmazni 
Kerekes József ÜVB elnök: Nagyobb garancia lenne a vállalkozónak, ha most a szerződése egy évvel meg lenne 
hosszabbítva, mint egy szándéknyilatkozat. A helyi rendeletet módosítani kellene, hogy ha 
csak maximum öt év haszonbérlet van benne. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Akkor rendeletet kell módosítani, előtte ÜVB ülést kell tartani. Kéri szünet elrendelését a 
rendelet előkészítéséhez. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Szünetet rendel el 17 óra 40 perckor. 
 
A képviselő-testületi ülés 18,00 órakor folytatódik. 
 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség vezető: Megkeresi a szabályzatot, a földhaszon bérleti szabályzatot hatályon kívül helyezik, 
készítenek egy új rendeletet a fölhaszonbérleti szerződésekről, amit a folyamatban lévő 
ügyekre is kell alkalmazni. Köztes megoldásként ajánlja, a határozati javaslatot kiegészíteni a 
szándéknyilatkozattal. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  63/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, hogy támogatja 
Lőrincz Gyula Telekgerendás Dózsa György utca 57. szám alatti lakos kérelmét, és 
hozzájárul a 334/5 hrsz.-ú ezen belül a 334/5, 334/6, 334/7, 334/8, 334/9, 334/10  és a 
334/11-es alrészletű földterületen pályázati úton történő fóliaház  megvalósításához, az 
alábbi feltételekkel: 

- a szerződések megszűnésének időpontjában a bérlő a  bérbeadó részére a bérleti 
idő megkezdésekor meglévő eredeti állapotban adja vissza a szóban forgó 
földterületeket, ahogy azt a felek között létrejött 224/TÖ/2015. és a 60/TÖ/2016. 
iktató számú haszonbérleti szerződések 11. / pontja is tartalmazza, 

- a földterületeken a bérleti idő alatt megvalósított beruházások berendezési, 
felszerelési tárgyait saját költségén lebonthatja, elviheti, és gondoskodni szükséges 
a terület oly módon való visszaállításáról, hogy azt az évszaknak megfelelő módon 
művelni lehessen, 
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- bérlőt terhelik továbbá az építéssel, fenntartással, eltávolítással kapcsolatban 
felmerülő költségek, és az ezekhez kapcsolódó felelősség is. 

- A képviselő – testület felhatalmazza a polgármester, hogy a fentebb megnevezett 
iktató számú  szerződéseket jelen határozatban foglaltaknak megfelelően a Polgári 
Törvénykönyv alapján egészítse ki, és írja alá, 

- a Képviselő-testület kifejezi abbéli szándékát, hogy a bérlő részére a szóban forgó 
földterületeket a bérleti idő lejártát követően is bérlőnek adja ki, az akkori 
jogszabályoknak megfelelően. 

 
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:  folyamatos 
           
XII. sz. napirendi pont: Lomtalanítás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  A katasztrófavédelem jelölte ki a szállítót, a 
jogszabályok szerint egy lomtalanítás kötelező, a második lomtalanítást a szolgáltató eddig 
szívességből végezte. Erre most jelenleg nincs lehetőség, csak akkor, ha az önkormányzat 
megrendeli, és kifizeti. Az előterjesztés tartalmazza a lomtalanítás költségét. 
Sipiczki Márton képviselő: Akkor lenne kettő, ha az egyiket kifizetné az önkormányzat? 
Ránkli Ferenc polgármester:  Igen. Az őszi lenne az ingyenes, a mostaninak pedig ez lenne az ára. 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: Attól függ, mekkora igény lenne rá, már június van. Mikor lenne az őszi? 
Ránkli Ferenc polgármester:  Szeptember, október, amikorra kérik. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Az emberek már várták tavasszal, mire ez megszervezésre kerül, teljesen belemennek a 
nyárba, szabadságolások vannak, és nincs már olyan messze szeptember. 
Kindli András képviselő: Az idő rövidsége miatt ez már okafogyottá vált. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség vezető: A határozati javaslat akkor úgy módosulna, hogy Telekgerendás Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete nem támogatja a térítés ellenében tartandó tavaszi - nyári lomtalanítás 
lebonyolítását. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
  64/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy nem támogatja a térítés 
ellenében tartandó tavaszi nyári lomtalanítást, 
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tekintettel arra, hogy az őszi lomtalanítás időpontja 
szeptember-október hónapban aktuális lesz. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
XIII. sz. napirendi pont: Iskolai tantermek parketta felújítás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Zelenyánszki András alpolgármester: A tantermek parkettái rossz állapotúak, támogatják.  
Sipiczki Márton képviselő: Melyik két tanterem lenne? 
Ránkli Ferenc polgármester:  A most üzemelő két tanterem, csak amiben tanítás folyik. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Ez anyagköltség? Ki csinálná, közmunkások? Ahol csinálni kell, nem lenne gazdaságosabb új 
padlózat letétele? Pl. műanyag padló? 
Ránkli Ferenc polgármester:  Csiszolás, és anyagdíj. 
Sipiczki Márton képviselő: PVC? Ne csiszolják, ha olyan rossz a minősége. 
Kindli András képviselő: A jó minőségű burkolat drága. 
Kerekes József ÜVB elnök: Mindenképp támogatni kell, a hulladékgazdálkodáson spóroltunk az előbb. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
  65/2016. (VI.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete támogatja a helyi általános iskola 2 
tantermében a parketta felújítást, melyre a 2016. évi 
költségvetés általános tartalékából maximum 300.000 
forintot biztosít. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

  
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 18 
óra 10 perckor bezárta. 
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k.m.f. 

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

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

            _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


