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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2020. június 24.  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 

    Zelenyánszki András képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: 

Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
 

Jegyzőkönyvvezető:  
   Szabados Henriette 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Köszönti Herczeg Tamás országgyűlési képviselő urat, aki azért érkezett, hogy a legjobb diák 
részére felajánlott díjat átadja a Savió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola 
Telekgerendási Tagiskolája 4. osztályos tanulójának, Vida Milánnak. A díjra a tanulót a 
pedagógusok jelölték. 
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő: 
Gratulál Vida Milán tanulónak és a szüleinek, átadja a legjobb diáknak járó emlékplakettet és 
vásárlási utalványt. További sok sikert kíván a tanulásban és az életben. 
 
 
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 van távol. Javasolja 
a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kocziszky Henrietta és Pepóné Lóczi Ildikó képviselőket. Kéri, 
aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 28/2020. (VI.24.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kocziszky Henrietta és Pepóné 
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Lóczi Ildikó képviselőket, a 2020. június 24-i 
rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 

 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását.  
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2019.(II.13.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
III. Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet 

megalkotása. 
IV. Az önkormányzat és intézménye maradványának felhasználása. 
V. A 2/2017.(II.15.) Helyi Építési Szabályzat önkormányzati rendelet módosítása. 
VI. A gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 17/2013 (XI.27.) rendelet 

módosítása. 
VII. 2019. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. 
VIII. Éves gyermekvédelmi jelentés tárgyalása. 
IX. Békés Megyei Könyvtár beszámolója. 
X. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi 

munkaterve. 
XI. COVID 19 járványhelyzet kapcsán hozott intézkedésekről szóló beszámoló. 
XII. Pályázati alap rendelkezési jogáról való átruházás. 
XIII. Sportkoncepció megalkotása. 
XIV. Humán Szolgáltató Központ (Kondoros, Deák F. u. 12.) ellátási szerződéskötés 

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

29/2020. (VI.24.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. június 24-i rendkívüli 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.  
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 

30/2020. (VI.24.) 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. 
 
 

II. sz. napirendi pont 
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2019.(II.13.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, kérdés, hozzászólás? Nincs. 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 3/2020. 
(VI.24.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1/2019.(II.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
 
III. sz. napirendi pont: 
Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
rendelet megalkotását. 
 

A szavazás eredményeként a testület 6 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. 
(VI.24.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./     
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IV. sz. napirendi pont: 
Az önkormányzat és intézménye maradványának felhasználása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

31/2020. (VI.24.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. évi költségvetési zárszámadási 
rendeletében Telekgerendás Község Önkormányzatánál 
kimutatott 98.436.884 Ft összegű szabad maradványából 
a 2020. évi költségvetésben 74.508.624 Ft-ot az EFOP, a 
TOP, az MFP és a BM pályázatokkal kapcsolatos 
kiadások, 2.340.726 Ft-ot közfoglalkoztatási program 
kiadásainak, valamint egyéb működési és felhalmozási 
célú kiadások fedezetére használja fel. A Hétszínvirág 
Óvoda és Bölcsődénél kimutatott 1.176.131 Ft összegű 
szabad maradványt az intézmény a dologi kiadásainak – 
különös tekintettel a karbantartással, állagmegóvással 
összefüggő költségek – fedezetére használhatja fel. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint        

 
 
V. sz. napirendi pont: 
A 2/2017.(II.15.) Helyi Építési Szabályzat önkormányzati rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. A HÉSZ módosításával lehetőség nyílik az 
ingatlanok lakóházzá nyilvánítására. Nem az utcák lesznek belterületté nyilvánítva, csak a 
házak átminősítésére nyílik lehetőség, megfelelő jogszabályi keretek között. 
Potocska Zsolt képviselő: 
Igényelni kell majd? 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Jelenleg is vannak olyan lakossági ügyek, mely eljárások során fontos lenne az ingatlanok 
lakóház minősítése, nem pedig gazdasági épület stb. a Nyárfa, Körte, Diófa és Zöldfa soron, 
ahol sok üdülő épület van. 
Szóba került korábban a rendezési terv módosítása, - ezen település részek belterületté 
nyilvánítása, - de ez jelentős, több milliós költséggel járna.  
Jelen rendelet módosítással a fő probléma megoldódna, mivel szakember bevonásával – ha a 
lakóház kritériumainak megfelel az ingatlan - megtörténik az átminősítés, és a földhivatali 
átvezetés is. 
Ezt követően építéssel kapcsolatos hitel, CSOK és babaváró támogatás ugyanúgy igényelhető, 
utána járt a pénzintézetnél. Kiemelendő a mostani 3 %-os beépítettség helyett a 10 % 
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engedélyezése is a beépítés kapcsán. Ezzel a rendelet módosítással nagyon sok család 
életminőségét tudjuk jó irányba befolyásolni, és segíteni. 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 
 

A szavazás eredményeként a testület 6 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. 
(VI.24.) önkormányzati rendeletét a település 
Helyi Építési Szabályzat módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./     

 
 
VI. sz. napirendi pont: 
A gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 17/2013 (XI.27.) rendelet 
módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Az étkeztetés ára emelkedik, 12 % összeggel, a szolgáltató kérésére. Keresik továbbra is a 
lehetőségeket, más alternatívát, de a bölcsőde miatti napi kétszeri szállítás költsége nagyon 
magas. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 
 
 

A szavazás eredményeként a testület 6 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. 
(VI.24.) önkormányzati rendeletét a gyermekek 
pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 
17/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 

 /Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét  
 képezi./  
 
  

VII. sz. napirendi pont: 
2019. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

32/2020. (VI.24.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Békéscsaba és Térsége 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
tagönkormányzataként, Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési 
Csoportja által készített, Telekgerendás Község 
Önkormányzatának, illetve az Újkígyósi Közös 
Önkormányzati Hivatal Telekgerendási 
Kirendeltségének 2019. évre vonatkozó éves 
ellenőrzési jelentését. 
 
Felelős: Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
Határidő: értelem szerint. 

     
          

 
VIII. sz. napirendi pont: 
Éves gyermekvédelmi jelentés tárgyalása. 
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: 
 
 

33/2020. (VI.24.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a 2019. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint. 

 
    
       
IX. sz. napirendi pont: 
Békés Megyei Könyvtár beszámolója. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 

34/2020. (VI.24.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Békés Megyei Könyvtár által nyújtott, a 
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 2019. évi 
tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
X. sz. napirendi pont: 
Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve. 
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: 
 
 

35/2020. (VI.24.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
2020. II. félévi munkatervet. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

 
XI. sz. napirendi pont: 
COVID 19 járványhelyzet kapcsán hozott intézkedésekről szóló beszámoló. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
A járványhelyzet alatt is döntéseket kellett hozni, a polgármester hatáskörébe tartozott a 
rendelet alkotás, módosítás is. Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet lett 
módosítva, a 300 forintos támogatáshoz aránytalanul magas a 15 év jelzálogjog bejegyzése. A 
korábbiakban beszélt már erről a képviselő-testület, így a jelzálogjog 5 év időtartamra lett 
lecsökkentve. A polgármester 8 határozatot hozott a veszélyhelyzet miatt, mind a kialakult 
helyzettel volt kapcsolatos. Szükséges a képviselő-testület jóváhagyása, illetve tudomásul 
vétele. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatok elfogadását. 
 
 
 



8 
 

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

36/2020. (VI.24.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 
testülete egyetért Telekgerendás Község 
Önkormányzat Telekgerendás Község 
Polgármesterének 2/2020. (IV.15) rendelete az első 
lakáshoz jutók támogatásáról szóló 4/2018. (IV.25.) 
számú önkormányzati rendeletének módosításáról, 
mely a korábbi 15 év helyett 5 évben határozza meg a 
támogatásban részesített ingatlanra vonatkozó 
földhivatali jelzálog bejegyzés időintervallumát. 

 
 

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

37/2020. (VI.24.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 
testülete felülvizsgálta, és jelen határozatával     
jóváhagyja - az előterjesztésben szereplő - 
Telekgerendás község polgármesterének az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során hozott 1-8 
sorszámú határozatait. 

 
 
 
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő: 
A veszélyhelyzet miatt digitális munkarend volt az oktatásban. Szükséges volt-e papír alapon 
a gyermekeknek a rendelkezésükre bocsátani a tananyagot?     
Ránkli Ferenc polgármester:  
Ilyen jellegű kérés nem érkezett az önkormányzathoz. Informatikai vizsgához viszont 
biztosították a helyet, és az informatikus a megfelelő felszerelést. Két alkalommal lett a 
lakosság számár maszk kiküldve, a helyi újságban folyamatos volt a tájékoztatás. A 
háziorvosnak, fogorvosnak, védőnőnek, óvodai dolgozóknak, és a szociális területen 
dolgozóknak védőfelszerelés lett biztosítva. 
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XII. sz. napirendi pont: 
Pályázati alap rendelkezési jogáról való átruházás. 
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: 
 
 

38/2020. (VI.24.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 2020. évi 
költségvetési rendeletében az Önkormányzat címen, a 
Működési kiadások alcímen, az Egyéb működési célú 
kiadások előirányzat csoport Tartalékok kiemelt 
előirányzatán belül a Pályázati céltartalék összegét az 
önkormányzathoz érkezett többletbevételek terhére 
5.000.000 Ft-ra emeli és az e feletti rendelkezési jogot 
a polgármesterre ruházza. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati önrészek 
összegszerű meghatározására, azok nyilatkozatban 
történő biztosítására. 
Az összeg felhasználásáról történő elszámolás a 
zárszámadási rendelet megalkotása során válik 
szükségessé. 

 
 
 
XIII. sz. napirendi pont: 
Sportkoncepció megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. A sportpálya felújításához nyújtanak be pályázatot, 
ehhez kellett elkészíteni a sportkoncepciót. 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: 
 
 

39/2020. (VI.24.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező   helyi sportfejlesztési koncepciót elfogadja. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

 



10 
 

XIV. sz. napirendi pont: 
Humán Szolgáltató Központ (Kondoros, Deák F. u. 12.) ellátási szerződéskötés kérelem. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. A kérelem arra vonatkozik, hogy a tevékenységet 
bővíteni tudják, járvány helyzet esetén több ellátottat tudnak gondozni. Az önkormányzatnak 
anyagi és jogi vonzata nincs.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Csak akkor lehet több ellátottjuk, ha az önkormányzat szerződést köt a szolgáltatóval, mert a 
működési engedélyben konkrét létszám van meghatározva a megyében 4 kistérségben látnak 
el feladatot. Ezen a létszámon csak akkor emelhetnek, ha van szerződés az önkormányzattal, a 
többlet finanszírozást így tudják csak megigényelni több ellátott esetén. Előre mutató a 
szerződés, mivel egy esetleges második járvány hullám esetére. 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: 
Munkaerőt vonhatnak be? 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Igen, lehet növelni a gondozók létszámát. 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: 
 

40/2020. (VI.24.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy támogatja a Humán 
Szolgáltató Központ 5553 Kondoros, Deák Ferenc 
utca 12. szám alatt bejegyzett engedélyes kérelmét 
Telekgerendás községre vonatkozó ellátások 
tekintetében.  
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 
mellékleteként csatolt ellátási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
  

 
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli nyílt 
ülést 17 óra 30 perckor bezárta. 
 

k.m.f. 
 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                        Kosznáné dr. Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség–vezető 
 
 _________________________   ________________________ 
                 Kocziszky Henrietta                  Pepóné Lóczi Ildikó 

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
            _________________________ 
            Szabados Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


