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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2020. szeptember 16.  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 Márton 

    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 Potocska Zsolt képviselőket. 
Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 
 

 41/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Pepóné Lóczi Ildikó és Potocska 
Zsolt képviselőket, a 2020. szeptember 16-i soros nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri két új napirendi pont felvételét. Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását.  
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) számú 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló rendelet 
módosítása. 

III. Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
IV. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójához történő csatlakozás. 
V. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évről szóló munkatervének 

elfogadása. 
VI. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2019/2020 nevelési évről szóló beszámoló 

elfogadása. 
VII. Savió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2019/2020 nevelési évről 

szóló beszámoló elfogadása. 
VIII. Egészségügyi helyzetről szóló tájékoztató. 
IX. Tájékoztató a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, 

gazdálkodásáról. 
X. Alföldvíz Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv. 
XI. Fogorvosi praxis ügye. 
XII. Telekgerendás Művelődési Ház igénybevételi ügye. 
XIII. Telekgerendási településrendezési terv ügye. 
XIV. A Gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 17/2013.(XI.27.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
XV. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 
 

42/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. szeptember 16-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.  
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 
 

43/2020. (IX.16.) 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 
Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) számú az 
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, a rendelet tervezetet az ÜVB megtárgyalta.  
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 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 7/2020. 
(IX.16.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1/2020.(II.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
 
III. sz. napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 
 

44/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
I. féléves pénzforgalmi teljesítését megtárgyalta és azt 
elfogadja. 

     
IV. sz. napirendi pont: 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához 
történő csatlakozás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 
 

45/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
    

 
1. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányait kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi 
fordulójához. 
 

2. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Ránkli Ferenc polgármestert, 
hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja, amellyel 
egyidejűleg kijelenti, hogy vállalja az elektronikus 
pályázati rendszerhez történő csatlakozást is. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: 2020. október 1. 

 
 
V. sz. napirendi pont: 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évről szóló munkatervének elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés?  
Zsigáné Kósa Edit intézmény vezető: 
Minden be lett tervezve, helyzettől függ, mit tudnak megvalósítani. A nemzeti nevelés 
kikerült belőle, de ugyan úgy csinálják. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Egyéb kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 

46/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
2020/2021 nevelési évre vonatkozó munkatervét. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
       Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 
VI. sz. napirendi pont: 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2019/2020 nevelési évről szóló beszámoló elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Köszöni az óvoda munkatársainak a járvány alatti 
együttműködést. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 

47/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
2019/2020. nevelési évről szóló beszámolóját. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
       Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 
VII. sz. napirendi pont: 
Savió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2019/2020 nevelési évről szóló 
beszámoló elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés?  
Petrovszkiné Juhász Mária intézmény vezető: 
Köszöni a sok segítséget. Sok minden elmaradt, igyekeznek pótolni. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Egyéb kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 

48/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Savió Szent Domonkos Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda tagintézményének 2019/2020 
tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

 
 

 
VIII. sz. napirendi pont: 
Egészségügyi helyzetről szóló tájékoztató. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Dr. Löchli Attila háziorvos: 
A Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítványtól nagyon sok támogatást kaptak, amit 
köszönnek. Az önkormányzat támogatását is köszöni. 
Potocska Zsolt képviselő: 
Köszöni a sportorvosi vizsgálatokat. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Orvosi eszközök beszerzésére 1,6 millió forintot nyert pályázaton az önkormányzat. Kérdés? 
Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen – szavazattal: 

49/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Telekgerendás Község egészségügyi 
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
IX. sz. napirendi pont: 
Tájékoztató a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 
 

50/2020. (IX.16.) 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. 

 
 
X. sz. napirendi pont: 
Alföldvíz Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Hosszútávú program, majd kiderül, milyen 
fejlesztések lesznek. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 
 

51/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás község önkormányzat képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a Magyar Energetikai  és 
Közmű-szabályozási Hivatal Gördülő Fejlesztési Terv 
jóváhagyására irányuló eljárást tudomásul veszi , és  
az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.sz.) által az 
önkormányzat részére a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ (4) bekezdése 
alapján véleményezésre megküldött Gördülő 
Fejlesztési Tervben (felújítási-, pótlási terv-és 
összefoglaló táblázat) foglaltakkal egyetért. 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
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XI. sz. napirendi pont: 
Fogorvosi praxis ügye. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Továbbra is a Kőnig és Makkos Bt. lesz az ellátó. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Kötelező önkormányzati feladat, az egyészségügyi szolgáltatónak módosítani kell a 
feladatellátási szerződést, Telekgerendás tekintetében negatív változás nem lesz. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Három határozati javaslat van, külön-külön kell megszavazni. Szavazásra 
bocsátja az első határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 

52/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
 

1. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, 
valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva kinyilvánítja azon szándékát, hogy Kétsoprony és 
Telekgerendás településeket magában foglaló fogorvosi körzet működtetése érdekében a 
KŐNIG ÉS MAKKOS BT-vel /cg.: 04-06-003717, székhely: 5600 Békéscsaba, Kolozsvári 
u. 3., adószám: 20862152-1-04, képviseli: Dr. Kőnig János ügyvezető, feladat-ellátásra 
személyesen kötelezett fogorvos:Dr. Juhász-Kőnig Zita (születési név: Juhász Zita, 
születési hely, idő: Békéscsaba, 1995. július 26., anyja neve: Dr. Kőnig Mariann, lakcím: 
5600 Békéscsaba, Táncsics u. 86., alapnyilvántartási száma (pecsétszám): 88697)/feladat-
ellátási szerződést köt. 
 
2. A Képviselő-testület javasolja elfogadni a jelen határozati javaslat 1. sz. mellékletét 
képező, Kétsoprony Község Önkormányzata, valamint Telekgerendás Község 
Önkormányzata és a KŐNIG ÉS MAKKOS BT. között létrejövő feladat-ellátási szerződés 
megkötésére vonatkozó előszerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
3. A Képviselő-testület javasolja felhatalmazni a polgármestert, hogy a Kétsoprony és 
Telekgerendás településeket magában foglaló fogorvosipraxisra vonatkozóan a véglegessé 
vált praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében a KŐNIG ÉS MAKKOS BT-vel 
/cg.: 04-06-003717, székhely: 5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 3., adószám: 20862152-1-04, 
képviseli: Dr. Kőnig János ügyvezető,feladat-ellátásra személyesen kötelezett fogorvos:Dr. 
Juhász-Kőnig Zita (születési név: Juhász Zita, születési hely, idő: Békéscsaba, 1995. július 
26., anyja neve: Dr. Kőnig Mariann, lakcím: 5600 Békéscsaba, Táncsics u. 86., 
alapnyilvántartási száma (pecsétszám): 88697)/a fogorvosi feladatok területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
2/B. § (1) bekezdése – ill. jelen határozati javaslat 2. sz. mellékletét képező feladat-ellátási 
szerződés - szerinti feladat-ellátási szerződést az előszerződés alapján megkösse.  
 
Felelős: Ránkli Ferencpolgármester 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 

53/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja az 1. sz. melléklet 
szerinti, Kétsoprony Község Önkormányzata, valamint 
Telekgerendás Község Önkormányzata és a KŐNIG 
ÉS MAKKOS BT. között létrejövő feladat-ellátási 
szerződés megkötésére vonatkozó előszerződést és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 

54/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Kétsoprony és Telekgerendás településeket 
magában foglaló fogorvosi praxisra vonatkozóan a 
véglegessé vált praxisengedély kiadása esetén e praxis 
tekintetében a KŐNIG ÉS MAKKOS BT-vel /cg.: 04-
06-003717, székhely: 5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 3., 
adószám: 20862152-1-04, képviseli: Dr. Kőnig János 
ügyvezető,feladat-ellátásra személyesen kötelezett 
fogorvos:Dr. Juhász-Kőnig Zita (születési név: Juhász 
Zita, születési hely, idő: Békéscsaba, 1995. július 26., 
anyja neve: Dr. Kőnig Mariann, lakcím: 5600 
Békéscsaba, Táncsics u. 86., alapnyilvántartási száma 
(pecsétszám): 88697)/a fogorvosi feladatok területi 
ellátási kötelezettséggel történő ellátására az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § 
(1) bekezdése – ill. jelen határozat2. sz. mellékletét 
képező feladat-ellátási szerződés - szerinti feladat-
ellátási szerződést az előszerződés alapján megkösse. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
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XII. sz. napirendi pont: 
Telekgerendás Művelődési Ház igénybevételi ügye. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
A Művelődési Házat érintő pályázat miatt szükséges erről beszélni, az önkormányzatnak nem 
származhat bevétele. Igénylőlap lesz, ki mikor szeretné használni, és szabályzat a 
használóknak. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 

55/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
 
    

Telekgerendás község önkormányzat képviselő – 
testülete úgy határoz, hogy a Telekgerendás község 
önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő 
Telekgerendás, Dózsa György utca 16. szám alatti 
művelődési házat térítés mentesen bocsátja a társadalmi 
és civil szervezetek, illetve magáncélú rendezvények 
céljára. 
A rendezvények megtartását megelőzően minden esetben 
szükséges egy un. igénylőlap kitöltése, illetve a 
használati szabályok tudomásul vétele, és elfogadása. 
Jelen határozattal minden korábbi ezzel kapcsolatos 
rendelkezés hatályát veszti. 

 
 
XIII. sz. napirendi pont: 
Telekgerendási településrendezési terv ügye. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető:  egyrészt  a pályázatok miatt van szükség 
erre, másrészt pedig szükséges az is,  hogy kialakuljon egy egységes gyakorlat, amit mind a 
magánszemélyek, mind pedig a társadalmi és civil szervezetek tudnak gyakorolni, alkalmazni 
az épület igénybe vétele során. 
A hivatali dolgozóval aki felelős ezért, össze fognak állítani egy kérelmet, és egy 
nyilatkozatot, amit az igénybe vevőnek tudnia kell. pl. kulcsok, takarítás,  stb. ügye. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 

 
56/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 

 
    

Telekgerendás község önkormányzat képviselő–testülete 
úgy határoz hogy, a helyi építési szabályzatról szóló 
2/2017. (II.15.) rendeletének módosításával kapcsolatos 
véleményezési eljárást indít.  
Felkéri a polgármestert és kirendeltség-vezetőt, hogy az 
ezzel kapcsolatos teendőket tegye meg, és arról 
folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
   Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség- vezető 
Határidő: folyamatos 

 
 
XIV. sz. napirendi pont: 
A Gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 17/2013.(XI.27.) önkormányzati 
rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Az elmúlt időszakban más látta el az étkeztetést, de romlott a színvonal, folyamatosan volt 
panasz, ezért szükségessé vált új szolgáltató keresése. Az új szolgáltató a rendeletben foglalt 
áron tudja az étkeztetést biztosítani. 
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 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 8/2020. 
(IX.16.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat gyermekek pénzbeli és 
természetbeni támogatásáról szóló 
17/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 
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XV. sz. napirendi pont: 
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az előző évekhez hasonlóan a következő 
képviselő-testületi ülés első napirendi pontja lenne a közmeghallgatás. Ez 2020. október 14. 
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 

57/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
 
    
1. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2020. október 14. napján 17 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart az önkormányzati hivatal 
tanácskozótermében. 
 

2. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza Ránkli Ferenc polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 

 Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
                                                               Határidő: értelem szerint 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                 Pepóné Lóczi Ildikó                   Potocska Zsolt 

    jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

            _________________________ 
            Szabados Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


