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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2020. február 12.  A kezdés időpontja: 17,01 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 

    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, 6 fő képviselőből jelen van 6 fő képviselő, egy képviselő jelezte a távollétét. 
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kocziszky Henrietta és Potocska Zsolt képviselőket. 
Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 5/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kocziszky Henrietta és Potocska 
Zsolt képviselőket, a 2020. február 12-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. Telekgerendás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása. 
III. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.22.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
IV. Éves közbeszerzési terv elfogadása. 
V. A polgármester 2020. évi szabadságolási tervének elfogadása. 
VI. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évre vonatkozó óvodai és 

bölcsődei beiratkozás időpontjának meghatározása. 
VII. A Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának elfogadása. 
VIII. Civil szervezetek támogatása. 
IX. Zárt ülés. (emlékérem) 
 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

6/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. február 12-i soros nyílt és zárt 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: 
 
 

7/2020. (II.12.) 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 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, a rendelet tervezetet az ÜVB megtárgyalta. 
Megpróbálnak szigorúan gazdálkodni, jó legyen, megfelelő legyen. 
Potocska Zsolt képviselő: 
Szolidaritási hozzájárulás? Erre szeretne kérni kiegészítést. 
Leszkó Máté gazdálkodási előadó: 
A település magas adóerőképessége miatt a településüzemeltetési feladatok után járó állami 
támogatás többízben is korrigálásra kerül. Ennek eredményeként - a 7. mellékletben 
kimutatott módon – a település részére elméletileg járó normatív támogatás nem nyúlt 
elegendő fedezetet a magas adóerőképesség miatt szükség beszámítás elvégzésére, így 
amellett, hogy az állam nem finanszírozza Telekgerendás településüzemeltetéssel összefüggő 
feladatait, még önkormányzatunknak van befizetési kötelezettsége a központi költségvetés 
felé szolidaritási hozzájárulás formájában.  
Potocska Zsolt képviselő: 
Köszöni a választ. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.  
 
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 1/2020. 
(II.12.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
 
III. sz. napirendi pont: 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.22.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Törvényi kötelezettségüknek tesznek eleget a felülvizsgálattal, módosítást nem kívánnak 
eszközölni. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 

8/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát felülvizsgálta, abban változtatást, javítást 
nem kíván eszközölni. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint  
     

IV. sz. napirendi pont: 
Éves közbeszerzési terv elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Ez a közbeszerzés szerepelt már az előző évben is, hiánypótlások, módosítások történtek a 
pályázatban, ennek hozadékaként még egyszer le kell folytatni  a közbeszerzést a módosult 
adatokkal. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Egyéb 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: 
 

9/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. évi közbeszerzési terve 
Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020-as évre közbeszerzési 
tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

    

A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód 
Becsült 
költség 

(nettó Ft) 

Tervezett 
eljárás a 2015. 

évi CXLIII. 
törvény 
alapján 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

I. Építési beruházás   
     

Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése 

09330000-1 26.944.624,- 115.§. 2020.I.félév 

      
A képviselő – testület a 2015. évi. CXVIII. törvény 42.§. (1) bekezdése szerint nyilvánosságra 
hozza a 2020. évi közbeszerzési tervét. 
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Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint          
 
 
V. sz. napirendi pont: 
A polgármester 2020. évi szabadságolási tervének elfogadása. 
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: 
 
 

10/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás község önkormányzat  képviselő-testülete   Ránkli Ferenc polgármester 2020. 
évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
január: -    július:   5 nap 
február: -    augusztus:           10 nap 
március: -    szeptember:  5 nap 
április  2 nap    október:  2 nap 
május: 2 nap    november:  5 nap 
június: 5 nap    december:  5 nap 
 
 
Felelős: Kindli András alpolgármester  
Határidő: folyamatos 
 
 
 
VI. sz. napirendi pont: 
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évre vonatkozó óvodai és bölcsődei 
beiratkozás időpontjának meghatározása. 
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: 
 
 

11/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat képviselő – testülete az alábbiakban fogadja el az 
2020/2021-es nevelési évbe történő beíratás idejét a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
beiratkozása kapcsán, melyet a helyben szokásos módon közzé tesz. 
 



6 
 

 
A beíratás időpontja: 
    2020. május 5-től – 2020. május 8-ig, 

   naponta 13,00 és 16,00 óra között 
 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
VII. sz. napirendi pont: 
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának elfogadása. 
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: 
 
 

12/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde éves 
takarítási munkálatai miatt engedélyezi az intézmény 
zárva tartását 2020. július 27. -2020. augusztus 16. 
között. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a 
jogszabályban előírt módon a gyermekek nyári 
ellátásáról gondoskodjon 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 

VII. sz. napirendi pont: 
Civil szervezetek, és a Települési Értéktár Bizottság támogatása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a költségvetési rendeletben szereplőeknek 
megfelelően a támogatási összegek megállapítását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatok elfogadását egyenként. Kéri 
szavazzanak a Telekgerendási Polgárőr Egyesület támogatásáról. 
 
 
 
 
 



7 
 

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

13/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendási Polgárőr Egyesület 
részére 400.000.-Ft összeget nyújt működési célra. 
A támogatás összegét 2020. június 30-ig köteles 
igénybe venni 
A támogatás összegével 2020. december 31-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2019. évi beszámoló. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri szavazzanak a Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány támogatásáról. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

14/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendásiak Egészségéért 
Közalapítvány részére 40.000.-Ft összeget nyújt 
működési célra.  
A támogatás összegét 2020. június 30-ig köteles 
igénybe venni 
A támogatás összegével 2020. december 31-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2019. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri szavazzanak a Magyar Vöröskereszt Telekgerendási Tagszervezetének támogatásáról. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

15/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Magyar Vöröskereszt 
Telekgerendási Tagszervezetének 200.000.-Ft 
összeget nyújt működési célra. 
A támogatás összegét 2020. június 30-ig köteles 
igénybe venni 
A támogatás összegével 2020. december 31-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2019. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri szavazzanak a Telekgerendási Labdarúgó Sport Club támogatásáról. 
Potocska Zsolt képviselő: 
Bejelenti érintettségét. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri szavazzanak az érintettségről. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen, 1 tartózkodó - szavazattal: 
 
 

16/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
 

    
Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi Potocska Zsolt képviselő 
érintettségi bejelentését a Telekgerendási Labdarugó 
SC támogatása kapcsán. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri szavazzanak a Telekgerendási Labdarúgó Sport Club támogatásáról. 

 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen, 1 tartózkodó - szavazattal: 
 

17/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendási Labdarúgó Sport 
Club részére 450.000.-Ft összeget nyújt működési 
célra. 
A támogatás összegét 2020. június 30-ig köteles 
igénybe venni 
A támogatás összegével 2020. december 31-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2019. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri szavazzanak az Örökifjak Nyugdíjas Klub támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 

18/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból az Örökifjak Nyugdíjas Klub részére 
200.000.-Ft összeget nyújt működési célra. 
A támogatás összegét 2020. június 30-ig köteles 
igénybe venni 
A támogatás összegével 2020. december 31-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2019. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri szavazzanak a Teleki Horgász Egyesület támogatásáról. 

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

19/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Teleki Horgász Egyesület részére 
40.000.-Ft összeget nyújt működési célra.  
A támogatás összegét 2020. június 30-ig köteles 
igénybe venni 
A támogatás összegével 2020. december 31-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2019. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri szavazzanak a Borouka Pávakör támogatásáról. 

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

20/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Borouka Pávakör részére 200.000.-Ft 
összeget nyújt működési célra.  
A támogatás összegét 2020. június 30-ig köteles 
igénybe venni 
A támogatás összegével 2020. december 31-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri szavazzanak a Települési Értéktár Bizottság támogatásáról. 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő:  
Bejelenti érintettségét. 
 

 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen, 1 tartózkodó - szavazattal: 
 
 

21/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi Pepóné Lóczi Ildikó 
képviselő érintettségi bejelentését a Települési 
Értéktár Bizottság támogatása kapcsán. 
 

 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri szavazzanak a Települési Értéktár Bizottság támogatásáról. 

 
 

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen, 1 tartózkodó - szavazattal: 
 

22/2020. (II.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Települési Értéktár Bizottság részére 
200.000.-Ft összeget nyújt működési célra.  
A támogatás összegének felhasználásáról az SZMSZ-
ben foglaltak szerint ad tájékoztatást. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Köszöni a civil szervezet munkáját, továbbra is támogatják őket, jó munkát kíván. 
Oryszcsák György Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 
Ma a Borouka Pávakör nevében köszöni a támogatást. 
Nagy Imréné Örökifjak Nyugdíjas Klub elnöke: 
Köszönik a támogatást, további jó munkát kíván a képviselő-testületnek. 
Kindli András alpolgármester: 
Köszöni a civil szervezetek munkáját, köszönti a polgárőrség új elnökét Gáspár Barbarát, sok 
sikert és kitartást kíván. Reméli a polgárőrség szárnyalni fog.      
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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 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                 Kocziszky Henrietta                   Potocska Zsolt 

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

            _________________________ 
            Szabados Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


