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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2016. december 7.  A kezdés időpontja: 17,15 óra  
 Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül:   Ránkli Ferenc polgármester 
                       Csaponé Mesnikov Melinda 
  Kerekes József 

Pepóné Lóczi Ildikó 
Sipiczki Márton 

  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 6 fő képviselő. 1 fő képviselő jelezte, hogy nem 
jön elfoglaltsága miatt. 
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Csaponé Mesnikov Melinda és Kerekes József 
képviselőket. Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal :  
  99/2016. (XII.07.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Csaponé Mesnikov Melinda és 
Kerekes József képviselőket, a 2016. december 7-i 
soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  A napirendi pontokban változás történt, a HÉSZ szabályzatot nem tárgyalják ma, és helyette 
tárgyalják a gyermekvédelmi rendelet módosítását. VII. napirendi pontként tárgyalják a 
pénzügyi árcsoportosítást, és VIII. napirendi pont lesz a Bursa ösztöndíjak megállapítása, zárt 
ülésen. Kéri, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazzon. 
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 
III. „Telekgerendás Településért” kitüntető cím és annak adományozásáról szóló rendelet 

megalkotása. 
IV. A gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 17/2013. (XI.27.) 

önkormányzati rendelet módosítása.  
V. DAREH döntés a hulladékgazdálkodási közfeladat átadásáról. 
VI. Koraszülött mentőautó beszerzéséhez támogatás kérése. 
VII. Pénzügyi átcsoportosítás. 
VIII. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatások megállapítása. (Zárt 

ülés.) 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal :  
  100/2016. (XII.07.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. december 7-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 :  
  101/2016. (XII.07.) 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 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, a juttatásban módosításokat javasolt, az „és” szó használatát a c) 
pontban, a jövedelemhatárok csökkentését 220%-ot 200%-ra, a 280%-ot 250%-ra, juttatás 
mértékének csökkentését, és 10.000 forint egységes összegben történő megállapítást, és az 1. 
§- ban foglaltak folyamatos alkalmazása. A 2. §- ban foglaltak január 1-től április 15-ig 
kerülne alkalmazásra első alkalommal. A módosítások végrehajtásával az ÜVB a 
rendelettervezetet elfogadásra javasolja. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Alpolgármester úr javaslatára került a rendeletbe ez az egyszeri juttatás.  
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: A maximum 15.000 forint lett volna a kérdése, de így egyértelmű, ha egységes az összeg. Ő is 
támogatja a 10 ezer forintot. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet módosítását. 
  

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

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. 
(XII.07.) önkormányzati rendeletét a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
Zelenyánszki András alpolgármester 17 óra 30 perckor távozott. 
III. sz. napirendi pont „Telekgerendás Településért” kitüntető cím és annak adományozásáról szóló rendelet 
megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, a bizottság nem tudott dönteni, döntsön bizonyos kérdésekben a 
képviselő-testület. Kérdéses maradt, hogy hány fő kaphassa egy évben, és hol kerüljön 
átadásra. Lazábbak a feltételek, mint a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendeletben, a 
képviselő-testület dönti el, hány főnek adományoz egy évben. A rendelet megalkotása 
mindenképp szükséges. 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: Elképzelhető, hogy kell a két fő a rendeletbe. A maximum két fő megfogalmazás tágabb teret 
nyújt az adományozásra. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Szükséges a két fő, nem feltétlenül kell kettőnek adni, de lehetősége meg kell, hogy legyen. 
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Kerekes József ÜVB elnök: Szerinte is kell a két fő, elmaradás van ilyen téren, biztos tudnak két főt ebben az 
elismerésben részesíteni. Kérdéses még az átadás helyszíne, falunap, vagy ünnepi képviselő-
testületi ülés? A falunapnál nagyobb nyilvánosságú rendezvény nincs, látogatottsága miatt ez 
lenne a legjobb. De ha van jobb alkalom….. Ünnepélyes keret kell mindenképp. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Tény, hogy elismerés adományozásában elmaradás van, de nem most kell egyszerre mindent 
bepótolni. Igaz, a maximum szó nem azt jelenti, hogy két főt kell, lehet egy is. De fontos, 
hogy legyen értéke az elismerésnek, a társadalmi megbecsülésnek. Ünnepélyesebb keretek 
kellenének az elismerés átadásához. 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: Lehetne ennek egy hagyományt teremteni, ünnepélyes keretek között, vagy valamihez 
kapcsolni. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Lenne igény méltó ünnepségekre. Karácsonyi ünnepség? Májusban dönt a testület, karácsonyi 
átadás késői időpont…. 
Zsigáné Kósa Edit intézményvezető: Az óvoda részéről felajánlja, hogy az óvodásokkal műsort adnak.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: A hetedik pontnál szeretne módosító javaslattal élni, hogy minden személy csak egy 
alkalommal részesülhet kitüntető adományba, de egy személy többször is jelölhető. 
 
Zelenyánszki András alpolgármester 17 óra 30 perckor távozott. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Lehetne március 15.-e, akkor a jelölést is előrébb kell hozni, minden év január 31. napja. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: Összefoglalva a javaslatokat: minden év január 31-ig lehet jelölni, a képviselő-testület február 
végéig köteles dönteni, március 15.-ei ünnepi képviselő-testületi ülés az átadás időpontja, 
maximum két fő kaphatja, egy személyt több alkalommal is jelölhető, a helyi újságban, és 
helyben szokásos módon kell nyilvánosságra hozni, a képviselő-testület minősített többséggel 
köteles dönteni. 
Ránkli Ferenc polgármester:  A képviselők részéről még 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 11/2016. 
(XII.07.) önkormányzati rendeletét a 
Telekgerendásért Emlékérem adományozásáról. 

 
 
IV. sz. napirendi pont A gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 17/2013. (XI.27.) önkormányzati 
rendelet módosítása.  
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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 rendelet módosítását. 
 
 
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 12/2016. 
(XII.07.) önkormányzati rendeletét a gyermekek 
pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 
17/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
 
V. sz. napirendi pont DAREH döntés a hulladékgazdálkodási közfeladat átadásáról. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. A DAREH köti meg a feladat ellátási szerződést, a 
településnek is van beleszólása, de ha van egy megszokott feladatellátó, és elégedettek 
vagyunk vele, akkor az maradhat a településen. 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 :  
  102/2016. (XII.07.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete,.) számú mint a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja 
szerinti hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati 
feladat- és hatáskört – ide nem értve a rendeletalkotási 
kötelezettséget – a társulás részére átadja úgy, hogy a 
feladat átadásának napja a DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint a társulás 
egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság és 
a társulás között létrejött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés hatálybalépése után a 
képviselő-testület és az illetékességi területén jelenleg 
érvényes szerződés vagy kirendelés alapján 
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdasági 
társaság közötti jogviszony megszűnése napját követő 
nap. 
 A képviselő-testület az önkormányzati 
hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyú 
feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete 
szerint jóváhagyja. 
Ezzel egyidejűleg a 82/2016. (X.14) számú határozatát 
visszavonja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a feladat-ellátási szerződést aláírja, és a 
képviselő-testület döntését a társulás elnökével 
közölje. 
 
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester. 
Határidő: azonnal. 

 
VI. sz. napirendi pont Koraszülött mentőautó beszerzéséhez támogatás kérése. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, 50.000 forintos támogatás elfogadását javasolja. 
Ránkli Ferenc polgármester: A képviselők részéről kérdés, hozzászólás, javaslat? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal :  
  103/2016. (XII.07.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja a Viharsarki Koraszülött- mentő 
Alapítvány kérelmét, és 50.000 forint összegű 
támogatást biztosít a koraszülött gyermekek számára 
szükséges speciális mentőautó megvásárlása. 
A támogatást az önkormányzat 2016. évi általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: 2016. december 1. 
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VII. sz. napirendi pont Pénzügyi átcsoportosítás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. A leírtak kellenek, és egy garázs is kell, mert nem 
fér be a jelenlegi garázsainkba. Minimális ráfordítással ki lehet alakítani. 
 
Kerekes József ÜVB elnök: Az ÜVB megtárgyalta, javasolja a pénzügyi átcsoportosítást, szükség van rá. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal :  
  104/2016. (XII.07.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. évi költségvetési rendeletében az 
Önkormányzat címen belül átcsoportosít a beruházási 
előirányzat csoport, Tehergépjármű vásárlása kiemelt 
előirányzatból 1.100.000,- forintot a Működési 
kiadások alcím, Dologi kiadások kiemelt 
előirányzatra, melyet a megvásárolt tehergépjárművel 
kapcsolatos kiadásokra kell fordítani. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő:értelem szerint 

              Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 
óra 55 perckor bezárta. 
  

k.m.f. 
 
 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                        Kosznáné dr. Pule Ilona 
  polgármester               kirendeltség – vezető 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
              Csaponé Mesnikov Melinda                                                Kerekes József     

     jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 
            _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


