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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2019. december 4.  A kezdés időpontja: 17,00 óra  
 
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül: 
  Ránkli Ferenc polgármester 
  Kindli András 

Kocziszky Henrietta  
                        Pepóné Lóczi Ildikó 

Potocska Zsolt 
       Sipiczki Máton 
               Zelenyánszki András képviselők 
 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: 

Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
 
 

Jegyzőkönyvvezető:  
   Szabados 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 7 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Pepóné Lóczi Ildikó 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: 
 
 

108/2019. (XII.04.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Pepóné Lóczi Ildikó és 
Zelenyánszki András képviselőket, a 2019. december 
4-i soros nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását. A VII. napirendi pontot nem tárgyalják, a 
Vöröskereszt megoldotta az elszámolást.  
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) számú a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 
III. Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013 (XI.27.) 

számú a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló rendelet 
módosítása. 

IV. Pénzügyi átcsoportosítás dologi kiadások fedezésére. 
V. Pénzügyi átcsoportosítás felhalmozási kiadások fedezésére. 
VI. Pénzügyi átcsoportosítás Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde tálalókonyhája HACCP 

felülvizsgálatával összefüggésben. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal: 
 
 

109/2019. (XII.04.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. december 4-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 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal: 
 
 

110/2019. (XII.04.) 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 
Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) számú a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Alacsonyan voltak a jövedelemhatárok, ezen 
emelnének, így többen férhetnek bele az ellátásokba, illetve egy ellátás összege meg lett 
emelve. A tervezett pénzügyi keretbe így is bele fognak férni. ÜVB megtárgyalta.  
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az előterjesztést az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs, 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 
10/2019.(XII.14.) önkormányzati rendeletét a 
szociális igazgatásról és a szocilás ellátásokról 
szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
III. sz. napirendi pont: 
Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XI.27.) számú a 
gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Két éve nem volt az étkezési díj emelve, az 
e4melés mértékével kapcsolatban tárgyaltak, így már nem olyan magas az emelés. ÜVB 
megtárgyalta. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az előterjesztést az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását.  
Zsigáné Kósa Edit intézményvezető: 
A szolgáltatás megfelelő. Ha van probléma jelzik a szolgáltató felé, és megbeszélik. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. 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 
11/2019.(XII.14.) önkormányzati rendeletét a 
gyermekek pénzbeli és természetbeni 
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támogatásáról szóló 17/2013.(XI.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
IV. sz. napirendi pont: 
Pénzügyi átcsoportosítás dologi kiadások fedezésére. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta. 2 millió helyett 3 millió 
legyen átcsoportosítva, a belvíz III. pályázat előkészítése miatt, mely több utcát érint. A Béke 
utca egyik oldalán zárt lenne a vízelvezető, mert nagyon keskeny utca. A balesetveszélyes 
helyeken is zárt lesz. A 3 millióban még több pályázat önrésze is benne van, orvosi rendelő 
teteje, járda pályázatot is nyertek, több utca is meg lesz csinálva. Óvodai sportudvar is lesz, 
műanyag borítással, ott lehet majd csinálni a működő óvodai focit. 
Sipiczki Márton képviselő: 
Támogatja, mély az árok, jó, hogy zárt lesz. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az előterjesztést az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal: 
 

111/2019. (XII.04.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. évi költségvetési rendeletében az 
Önkormányzat címen, a Tartalékok alcímen belül, az 
Általános tartalék előirányzat csoportból átcsoportosít 
3.000.000 Ft-ot a Működési kiadások alcím, Dologi 
kiadások kiemelt előirányzatára. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
   

 
V. sz. napirendi pont: 
Pénzügyi átcsoportosítás felhalmozási kiadások fedezésére. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta. Több iparűzési adó jött be, 
mint amira számítottak. A fűrész nem javítható sajnos, új kell. A művelődési ház konyháját is 
rendbe kell hozni, a nyugdíjas klub vett sütőket, kell a három fázis. Kell egy raktárhelyiség is. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az előterjesztést az ÜVB megtárgyalta, javasolja a határozati javaslat elfogadásra.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal: 
 

112/2019. (XII.04.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. évi költségvetési rendeletében az 
Önkormányzat címen, a Tartalékok alcímen belül, az 
Általános tartalék előirányzat csoportból átcsoportosít 
egyrészt 350.000 Ft-ot a Felhalmozási kiadások alcím, 
Felújítások előirányzat csoport, Művelődési ház 
felújítása (korábban: Konyha bővítése művelődési 
ház) kiemelt előirányzatára, másrészt 150.000 Ft-ot a 
Felhalmozási kiadások alcím, Intézményi beruházási 
kiadások előirányzat csoport Láncfűrész vásárlása 
kiemelt előirányzatára. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

VI. sz. napirendi pont: 
Pénzügyi átcsoportosítás Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde tálalókonyhája HACCP 
felülvizsgálatával összefüggésben. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta. Költségvetésben benne volt, 
de vissza lett csoportosítva. Most vissza lehet csoportosítani az 1 milliót, meg lehet csinálni a 
tálaló konyhát a HACCP előírásainak megfelelően. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az előterjesztést az ÜVB megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
 
 
 A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal: 
 
 

113/2019. (XII.04.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. évi költségvetési rendeletében az 
Önkormányzat címen, a Tartalékok alcímen belül, az 
Általános tartalék előirányzat csoportból átcsoportosít 
1.000.000 Ft-ot a Finanszírozási kiadások alcím, 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde kiemelt 
előirányzatára. A többletként kapott központi irányító 
szervi támogatást az intézmény kizárólag a HACCP 
felülvizsgálat keretében megkövetelt rozsdamentes 
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elemek (polcok, asztalok) kivitelezésével összefüggő 
költségek fedezésére fordíthatja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
 
 
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 
óra 15 perckor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 

 _________________________   __________________________ 
             Ránkli Ferenc                    Kosznáné dr. Pule Ilona 
  polgármester                       kirendeltség–vezető 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                 Zelenyánszki András               Pepóné Lóczi Ildikó 

    jegyzőkönyv hitelesítő                               jegyzőkönyv hitelesítő 
    
 
 

            _________________________ 
            Szabados Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


