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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2016. november 16.  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 

  Zelenyánszki András képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné dr. 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 5 fő képviselő.  2 képviselő jelezte, hogy nem jön 
elfoglaltsága miatt. 
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kerekes József és Kindli András képviselőket. Kéri, 
aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal :  
  87/2016. (XI.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kerekes József és Kindli András 
képviselőket, a 2016. november16-i soros nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását. 
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. Tájékoztató helyi önszerveződő közösségek munkájáról, eredményeiről. 
III. Beszámoló Telekgerendás Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. 

negyedéves teljesítéséről. 
IV. Beszámoló a helyi adóztatás tapasztalatairól, különös tekintettel a behajtási 

tevékenységre. 
V. A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének elfogadása. 
VI. Önkormányzati rendelet megalkotása a szociális alapon megállapítható 

tüzelőjuttatásról. 
VII. Díszpolgári cím. 
VIII. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezete. 
IX. Orvosi ügyelet. 
X. 2017. évi belső ellenőrzési terv. 
XI. Autóvásárlás. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal :  
  88/2016. (XI.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. november 16-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 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal :  
  89/2016. (XI.16.) 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 Tájékoztató helyi önszerveződő közösségek munkájáról, eredményeiről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Nem érkezett be minden tájékoztató. A képviselő-
testület nevében köszöni a civil szervezetek egész éves munkáját.  
Kindli András képviselő: Köszöni a civil szervezetek munkáját, segítségét a falu rendezvényein. 
Zelenyánszki András alpolgármester: Köszöni a civil szervezetek áldozatkész munkáját. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  

 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal :  
  90/2016. (XI.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önszerveződő közösségek munkájáról, 
eredményeiről szóló tájékoztatásokat elfogadja. 
 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint 

 
III. sz. napirendi pont Beszámoló Telekgerendás Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedéves 
teljesítéséről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Ránkli Ferenc polgármester:  A képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal :  
  91/2016. (XI.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2016. III. negyedéves költségvetésének 
pénzforgalmi teljesítését megtárgyalta és azt elfogadja. 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2016.(II.18.) 
önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Ránkli Ferenc polgármester:  A képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet 
megalkotását.  

 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. 
(XI.16.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1/2016.(II.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
IV. sz. napirendi pont Beszámoló a helyi adóztatás tapasztalatairól, különös tekintettel a behajtási tevékenységre. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. A lehető legtöbb kintlévőséget be kell hajtani. 
Nem szabad, hogy adótartozás felhalmozódjon. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető:  Örül hogy a civil szervezetek képviselői is itt vannak, nagy lakosságszámot lefednek, jó, ha 
ők is tudják, hogy el kell indítani  a gépjárművek forgalomból történő kivonását a nem 
fizetések miatt, és a számlák inkasszózása is sorra kerül. A téli hónapokban ezt mellőzik 
egyenlőre, mert humánusan szeretnének eljárni, de a tavasznál tovább sajnos nem tudnak 
toleránsak lenni. 
Ránkli Ferenc polgármester:  A képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal :  
  92/2016. (XI.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi adóztatás 2016.évi tapasztalatairól 
szóló beszámolót elfogadja. 
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V. sz. napirendi pont A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. A képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal :  
  93/2016. (XI.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
2017. I. félévi munkatervet. 

 
 
 
VI. sz. napirendi pont Önkormányzati rendelet megalkotása a szociális alapon megállapítható tüzelőjuttatásról. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a rendelet megalkotását. 
Zelenyánszki András alpolgármester: Alaposabb felmérés kellene, sok a szegény, nem tudnak megélni a jövedelmükből. Ki kellene 
ezt a rendeletet szélesíteni. Ha kemény tél lesz, lesznek emberek, akik nem bírják majd a fűtés 
költségeit. 
Szívós Henriette ügyintéző: A Magyar Államkincstár határozta meg a jogosultsági kört ebben a segélyezési formában. 
Lehetőség van a helyi szociális rendelet megváltoztatására, kibővítésére. A következő 
képviselő-testületi ülésre előkészítik a módosítást. 
Ránkli Ferenc polgármester: A képviselők részéről kérdés, hozzászólás, javaslat? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet 
megalkotását. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. 
(XI.16.) önkormányzati rendeletét a szociális 
alapon megállapítható tüzelőjuttatásról. 
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VII. sz. napirendi pont Díszpolgári cím. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, javaslat érkezett egy konkrét rendelet megalkotására, emlékplakett 
adományozásáról. A rendeletben foglaltak legyenek ember közelibbek, Telekgerendás község 
életében alkalmazhatóak. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a konkrét rendelet tartalmának a támogatását, melyet a 
decemberi ülésre ily módon szükséges előkészíteni. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal :  
  94/2016. (XI.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az ülésen a polgármester által ismertetett 
szempontok figyelembevételével a következő ülésre 
készítsék elő az emlékplakett adományozásának 
feltételrendszeréről szóló önkormányzati rendeletet. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető       

 
VIII. sz. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezete. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  
  
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
  95/2016. (XI.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal 
2016. november 7. napján kiadott – a Békés megyei általános iskolákra vonatkozó a kötelező 
felvételt biztosító iskolák körzethatárairól – szóló tervezet békéscsabai járás alatt szereplő 
javaslatát az alábbiak szerint fogadja el: 
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Telekgerendás település  
 
Kötelező felvételt biztosító iskola – 1.: 

028256 Békéscsabai Szent László Utcai 
Általános Iskola 5600 Békéscsaba Szt. László utca 

17. 
Felvételi körzet kiegészül: Telekgerendás település közigazgatási területével. 
 Kötelező felvételt biztosító iskola – 2.: 
028269 Savio Szent Domonkos Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda 
Telekgerendási Telephelye 

5675 Telekgerendás Ady Endre utca 
10. 

(Nem állami, nem települési önkormányzati köznevelési intézmény) 
 
Felvételi körzet: Telekgerendás település közigazgatási területe (Nkt. 33. § (2) bekezdése alapján).  
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
határidő: értelem szerint 
 
 
IX. sz. napirendi pont: Orvosi ügyelet. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Eddig a Békéscsabai Kistérségi Társuláson 
keresztül volt az orvosi ügyelet ellátva. Békéscsaba kilépett ebből, hogy a kistérségen 
keresztül legyen ellátva az ügyelet a jövőben is. Most már két orvos ügyel, egyik kijár 
autóval, a másik a kórházban van az ügyeleten. 60Ft/főről 293Ft/főre emelkedett az éves díj. 
Ebből fizetik az orvosokat, az autó fenntartását, sofőrt, bérleti díjat stb. 
Kerekes József ÜVB elnök: Mit biztosít az orvosi ügyelet? Mikortól meddig? 
Ránkli Ferenc polgármester:  Hétköznap 16,00 órától másnap reggel 8,00 óráig, hétvégén pénteken 16,00 órától hétfő 
reggel 8,00 óráig biztosított a kiszállás, vagy Békéscsabán a kórház épületében felkereshető 
az ügyelet.  
Zelenyánszki András alpolgármester: Nagyon nagy a díj emelkedése, ez zsarolás, de megtehetik, kiszolgáltatott helyzetben vannak. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
  96/2016. (XI.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás község önkormányzat képviselő – testülete  úgy határoz, hogy 2017. január 1. 
napjától 2017. december 31. 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. 
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Az átadott feladat tartalmazza mind a felnőtt háziorvosi, mind a gyermek háziorvosi ügyeleti 
feladatok ellátási kötelezettségét. 
 
A 2017. évre vonatkozóan a központi költségvetésből folyósított állami normatíva alapját 
képező települési lakosságszám alapján számított 293,- Ft/fő/év szolgáltatási díjat fizet a 
szolgáltatónak. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási szerződést a képviselő – testület döntése 
alapján készítse el, és azt jóváhagyólag írja alá. 
 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: folyamatos 
 
 
X. sz. napirendi pont: 2017. évi belső ellenőrzési terv. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
  97/2016. (XI.16.) önkormányzati határozat   Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 

testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 
2016. évi belső ellenőrzési tervet. 
 Felelős: Ránkli Ferenc  polgármester 
              Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség -vezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 

XI. sz. napirendi pont: Autóvásárlás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, kérdésekre, hogy kell-e, ki vezeti, ki tudjuk-e használni az 
önkormányzat, költségeket bírjuk-e, van-e garázs, választ kaptak, ezért az ÜVB elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a képviselő-testületnek. 
Zelenyánszki András alpolgármester: Kell a gépjármű, jó lesz, de jó lenne, ha csak egy ember vezetné, aki felel érte. 
Kerekes József ÜVB elnök: Javasolja egy műszakilag megfelelő állapotú autó megvásárlását, pár százezer forinton ne 
múljon, javasolja 3,5 millió forint megállapítását e célra. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
  98/2016. (XI.16.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 
testülete hozzájárul egy kb. 2 tonna teherbírású 
tehergépjármű beszerzéséhez, maximum 3,5 M forint 
összeghatárig. 
A beszerzés fedezetéül a 2016. évi költségvetés 
általános tartalékát határozza meg. 
 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint 

 
              Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 

óra 35 perckor bezárta. 
  

k.m.f. 
 
 

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

     jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

            _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


