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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2017. április 26.  A kezdés időpontja: 17,10 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 
                       Csaponé Mesnikov Melinda 
  Sipiczki Márton 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.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kerekes József és Kindli András képviselőket. Kéri, 
aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 44/2017. (IV.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kindli András és Kerekes József 
képviselőket, a 2017. április 26-i soros nyílt képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 
 

 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri további napirendi pont felvételét, XIII. napirendi pontként kéri tárgyalni a DAREH 
társulási megállapodás módosítása, és a XIV. napirendi pont lesz a zárt ülés napirendje. 
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I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 

II. Beszámoló a település 2016. évi közbiztonsági helyzetéről. 
III. Tűzoltóság beszámolója 2016. évről. 
IV. Tájékoztató a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, 

gazdálkodásáról. 
V. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2016.(II.18.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
VI. Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet 

megalkotása. 
VII. Éves gyermekvédelmi jelentés tárgyalása. 
VIII. 2016. évi belső ellenőri jelentés elfogadása. 
IX. Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása. 
X. Tájékoztató és döntés állami ingatlanok adás-vételéről. 
XI. Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 
XII. Evangélikus Egyház támogatási kérelme. 
XIII. DAREH társulási megállapodás módosítása 
XIV. Zárt ülés. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 45/2017. (IV.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. április 26-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 : 

 
 

 46/2017. (IV.26.) 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 
Beszámoló a település 2016. évi közbiztonsági helyzetéről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Köszönti dr. Bede Sándor rendőr ezredes urat, a Békéscsabai Rendőrkapitányság vezetőjét. 
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kiegészítés a rendőrkapitányság részéről? 
dr. Bede Sándor r ezredes: 
Köszöni a szót. Az írásos beszámolóban részletezték a település 2016. évi eseményeit, 
közbiztonsági helyzetét, tevékenységüket. Köszöni az önkormányzat türelmét, hogy a tavalyi 
évben a helyi körzeti megbízott tartós távolléte miatt, körzeti megbízott nem volt a 
településen. Helyettesítővel pótolták a hiányzó űrt. 2017. január 1-től új körzeti megbízott 
van, Varga Balázs személyében. Köszönik az önkormányzat támogatását, és a rendőrnapi 
elismerést. Kéri a beszámoló elfogadását. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Köszöni a rendőrség munkáját, további jó munkát kíván, igyekeznek továbbra is támogatni a 
rendőrség munkáját. Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 47/2017. (IV.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Békéscsabai Rendőrkapitányság 
2016. évről szóló tájékoztatóját Telekgerendás község 
közbiztonsági helyzetéről. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint. 

 
 

III. sz. napirendi pont 
Tűzoltóság beszámolója. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Köszönti Viczián György tűzoltó alezredest. Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Kiegészítés a tűzoltóság részéről? 
Viczián György tűzoltó alezredes: 
Köszöni a szót. A Békéscsabai Tűzoltó parancsnokság 15 település tűzvédelméért felel. 
Telekgerendás tűzvédelmi helyzetből nézve egy nyugodt terület. Két vonulási esemény volt a 
tavalyi évben, de ez sem tűzeset volt, hanem közlekedéssel összefüggő esemény a főút miatt, 
ami a lakosságot érintené olyan nem fordult elő. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Köszöni a kiegészítést. A képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja 
a határozati javaslat elfogadását.  
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 48/2017. (IV.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint. 

 

 

IV. sz. napirendi pont 
Tájékoztató a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról. 
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 : 

 
 

 49/2017. (IV.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Telekgerendási Szlovákok 
Nemzetiségi Önkormányzat működéséről és 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját. 
                                                                                                                    
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint. 
 
 

 
V. sz. napirendi pont 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2016.(II.18.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, a rendelet tervezetet az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  
A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.  
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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 3/2017. 
(IV.26.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1/2016.(II.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
VI. sz. napirendi pont 
Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta. 
 Kerekes József ÜVB elnöke:  
A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? 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 4/2017. 
(IV.26.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának 
zárszámadásról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 

 

VII. sz. napirendi pont 
Éves gyermekvédelmi jelentés tárgyalása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. A családgondozó elfoglaltsága miatt nem tud részt 
venni. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 50/2017. (IV.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 

      
VIII. sz. napirendi pont: 
2016. évi belső ellenőri jelentés elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Fegyelmi, kártérítési, büntető eljárás nem indult, 
mindent rendben találtak, mulasztás nem történt. 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 : 

 
 

 51/2017. (IV.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Békéscsaba és Térsége 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Ellenőrzési Csoportjának az Újkígyósi 
Közös Önkormányzat Telekgerendási 
Kirendeltségének 2016. évről készített beszámolóját. 

 
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint. 

 
 
 
 
IX. sz. napirendi pont: 
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, ÜVB tárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, javasolja az elfogadását. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 52/2017. (IV.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetét 
a határozat melléklete szerinti szövegezéssel elfogadja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: 2017. április 30. 

 
 
X. sz. napirendi pont: 
Tájékoztató és döntés állami ingatlanok adás-vételéről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. ÜVB tárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, javasolja az elfogadását. 
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 : 

 

 

 53/2017. (IV.26.) önkormányzati határozat 
    

1,/ Telekgerendás község önkormányzat képviselő–
testülete ez úton nyilatkozik, hogy továbbra is 
szándékában áll megvásárolni a Magyar Állam tulajdonát 
képező,  Telekgerendás közigazgatási területén található 
502/2 és 560 hrsz.-ú zárkert ingatlanokat, a 
Vagyongazdálkodási Igazgatóság által meghatározott 
eljárásrendben. 
 
2,/ Vállaja, hogy 560 hrsz.-ú ingatlan tekintetében – mint 
vagyonkezelőtől - megkéri a NIF Zrt. engedélyét,  
 
3,/ a földterületek tulajdonba adására vonatkozóan a 
felhasználási célt a mező és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. §. (2) 
bekezdés c.) pontja alapozza meg, 
 
4,/ nyilatkozik arról, hogy az eljárás során felmerülő 
költségeket az önkormányzat megtéríti.  
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Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanok adásvétele 
kapcsán teljes jogkörrel járjon el, és annak állásáról 
folyamatosan tájékoztassa a képviselő–testületet. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: folyamatos 

 
XI. sz. napirendi pont: 
Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. A tavalyi évhez hasonlóan a Magyar Államkincstár 
kiírt egy pályázatot, és a felmérés után a határozati javaslatban lévő utcák felújítása 
szükséges. Az önrészt az önkormányzatnak kell biztosítania. 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 : 

 

 54/2017. (IV.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot kíván 
benyújtani a Magyar Államkincstár által kiírt 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása  2017.” című projekt, c.) pont szerinti belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása megnevezésű alcímre. 
 
 

A pályázat során megvalósítandó felújítások 
megnevezése:  

- a Béke utca teljes hosszban, 
- az Ady Endre utca  - a Dózsa György utcától a Nyárfa 

sorig, illetve 
- a  Rákóczi Ferenc utca – az Ady Endre utcától a Kossuth 

Lajos utcáig. 
 
 

A pályázat összege: a fenti célok megvalósítása érdekében 
elfogadja a munkálatok bruttó 10.079.990,-  forintos 
összegét, melyhez a szükséges   35 % önrészt   azaz bruttó 
3.527.997.-forintot   hagy jóvá, melyre a 2017. évi 
költségvetés pályázati önerő alapja biztosít fedezetet, míg a 
megigényelt pályázati támogatás bruttó összege: 6.551.993,- 
forint 

A képviselő-testület vállalja és végrehajtja: a 
pályázati kiírásban foglalt idő intervallumon belül a 
felújítási munkálatoknak eleget tesz. 
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 Felhatalmazás: a képviselő – testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására, a további szükséges 
nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2017. május 2.-a 16,00. 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 

 
 
 
XII. sz. napirendi pont: 
Evangélikus Egyház támogatási kérelme. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. ÜVB tárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, javasolja az Evangélikus Egyház támogatását. 
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 : 

 

 55/2017. (IV.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja a Telekgerendási Evangélikus 
Egyházközség kérelmét, és 70 e forint támogatás 
biztosít a napközis bibliai tábor megrendezésnek a 
segítésére. 
A támogatást az önkormányzat 2017. évi általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelme szerint 
 
 
 

XIII. sz. napirendi pont: 
DAREH társulási megállapodás módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Két határozati javaslatot kell elfogadni. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető:  
Az új tag belépése, és a lakosságszám aktualizálása miatt szükséges a két határozati javaslatok 
elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. szavazásra bocsátja az első határozati javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 

 56/2017. (IV.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás tagönkormányzata 
Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a Társuláshoz történő csatlakozását 
jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy jelen 
határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 

Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester. 
Határidő: 2017. április 21. 
 
 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. szavazásra bocsátja a második határozati javaslat elfogadását. 

 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 

 57/2017. (IV.26.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja, egyben felkéri a 
polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás 
Elnökét tájékoztassa. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást a Társulás Elnökének 
felhívására aláírja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester. 
Határidő: 2017. április 21. 
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Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 
óra 25 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 


