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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2014. április 30.  A kezdés időpontja: 17,00 óra  
 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül:   Medvegy Mihályné polgármester 
  Kerekes József 
                        Csaponé Mesnikov Melinda 
  Zelenyánszki András képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette 
 
Meghívottak a jelenléti ív szerint. 
 
Medvegy Mihályné polgármester:  Köszönti a képviselőket, meghívottakat, a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 4 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek  Csaponé Mesnikov Melinda és Kerekes József 
képviselőket. Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal :  
  29/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Csaponé Mesnikov Melinda és 
Kerekes József képviselőket, a 2014. április 30-i soros 
nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
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Medvegy Mihályné polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pontok kiegészítését X. napirendi pontként a FÉM ARZENÁL KFT. 
kérelmével, és XI. napirendi pontként a parkfenntartói álláshely létrehozásával, és a 
kiegészült napirendi pontok tárgyalását. 
 

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményeiről  

II. Beszámoló a település 2013. évi közbiztonsági helyzetéről. 
III. A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója. 
IV. Az éves gyermekvédelmi jelentés tárgyalása.  
V. Az 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása.  
VI. A 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása. 
VII. A 2013. évi belső ellenőri jelentés elfogadása. 
VIII. Az önkormányzat és intézménye pénzmaradványának felhasználási ütemterve. 
IX. Tájékoztató a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, 

gazdálkodásáról. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal : 
 
 30/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. április 30-i soros nyílt ülés napirendi 
pontjait elfogadta.           

 
 
I. sz. napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményekről. Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés?  
Szavazásra kéri a képviselőket. 
 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal : 
 31/2014. (IV.30.) 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 Beszámoló a település 2013. évi közbiztonsági helyzetéről. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést és a beszámolót a képviselők megkapták. Köszönti Dr. Hajdú Antal r. 
ezredest, kérdezi, szóban ki szeretné egészíteni a beszámolót? 
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Dr. Hajdú Antal r. ezredes:  Köszöni a szót. Annyit szeretne elmondani, hogy létszámhiánnyal küszködnek, ezért gyakran 
a körzeti megbízott is Békéscsabán teljesít szolgálatot. Kérdésekre válaszol, és köszöni az 
elmúlt évi együttműködést. Köszöni a Polgárőrség munkáját.  
Medvegy Mihályné polgármester:  Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal :  
  32/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat 

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

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester  
Határidő: értelem szerint. 
 
 

Dr. Hajdú Antal r. ezredes 17,10 perckor távozik.  
 
III. sz. napirendi pont A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Képviselők az előterjesztést megkapták Köszönti Viczián György tű. alezredest, kérdezi, 
szóban ki szeretné egészíteni a beszámolót? 
Viczián György tű.alezredes: Köszöni a szót. Tizenöt településen biztosítják a védelmet, köszöni az együttműködést a 
referenseken keresztül. Új feladataik vannak, napi kapcsolat szükséges. Szakmai felügyeletet 
is ellátnak. Országosan is, és a megyében is csökkentek az esetek. Telekgerendás békés 
település, csak négy esetben vonultak ki. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Köszöni a kiegészítést. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal :  
  33/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Békéscsabai Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről szóló   
beszámolót. 

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester  
Határidő: értelem szerint. 
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Viczián György tű. alezredes 17,15 perckor távozik. 
 
IV. sz. napirendi pont Az éves gyermekvédelmi jelentés tárgyalása.  
Medvegy Mihályné polgármester:  Köszönti a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ képviselőit. Kérdezi, 
szóban ki szeretnék-e egészíteni a beszámolót? 
Aleksza Anikó: Köszöni a szót. A tavalyi évre vonatkozóan minden bekerült a beszámolóba.  
Gyermekvédelemmel kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy alapellátás keretében 
gondoznak családokat, védelembe vétel csekély számú volt. Rendkívüli esemény a tavalyi 
évben nem történt. Családgondozásban a nehéz sorsú családokat továbbra is a lehetőségeikhez 
mérten megpróbálják segíteni.  
Medvegy Mihályné polgármester:  Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal : 
  34/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Békéscsabai Kistérségi Életfa 
szociális Szolgáltató Központ beszámolóját a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2013. évi 
munkájáról. 

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester  
Határidő: értelem szerint. 

 
Aleksza Anikó és Ürmös Eliza Zsuzsa 17,25 perckor távozik. 
 
V. sz. napirendi pont Az 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása.  
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést mindenki megkapta. Az ÜVB megtárgyalta.  
Kerekes József ÜVB elnöke:  A beszámolót az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal : 
  35/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az önkormányzat 2013. élvi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester  
Határidő: értelem szerint. 
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VI. sz. napirendi pont A 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést mindenki megkapta. Az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  A rendeletet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Egyéb kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal :  
 A szavazás eredményeként a testület 4 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. 
(IV.30.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
VII. sz. napirendi pont: A 2013. évi belső ellenőri jelentés elfogadása. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta, kérdés, hozzászólás? 
Kerekes József ÜVB elnöke: Az ÜVB megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal :  
  36/2014. (IV.30.) 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  2013. évről készített beszámolóját. 
 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester  
Határidő: értelem szerint. 
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VIII. sz. napirendi pont: Az önkormányzat és intézménye pénzmaradványának felhasználási ütemterve. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta, kérdés, hozzászólás? 
Kerekes József ÜVB elnöke: Az ÜVB megtárgyalta, a felhasználási ütemtervet elfogadásra javasolja. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja az ütemterv elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal :  
  37/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2013. évi költségvetési zárszámadási 
rendeletében a Telekgerendás Községi Önkormányzat 
és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődénél kimutatott 
szabad pénzmaradványok összegét a 2014. évi 
költségvetési rendeletében tartalékba helyezi. 
 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester  
Határidő: értelem szerint. 

 
 
IX. sz. napirendi pont: Tájékoztató a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal :  

38/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának  Képviselő-

testülete elfogadja a Telekgerendási Szlovákok 
Nemzetiségi Önkormányzat működéséről és 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját. 
 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester  
Határidő: értelem szerint. 

 
 
X. sz. napirendi pont: A FÉM ARZENÁL KFT. kérelme. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést mindenki megkapta. Kérelmező meg akarta venni a területet, de szerinte ez a 
megoldás jobb. Még szüksége lehet az önkormányzatnak a területre. 
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Medvegy Mihályné polgármester:  Hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal :  
  39/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2014. május 01-től 2014. december 31-ig a 
FÉM ARZENÁL Kft-nek (5675. Telekgerendás, Ady 
E. u. 31. adószám:14216655-2-04) bérbe adja a 
tulajdonában lévő műhelyudvart 150.000.-Ft+Áfa  
díjért.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére. 

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester  
Határidő: értelem szerint.         

 
XI. sz. napirendi pont: Parkfenntartói álláshely létrehozása. 
Medvegy Mihályné polgármester:  Az előterjesztést mindenki megkapta. A közfoglalkoztatottak napi 8 órában dolgoznak, 
vagyonvédelmi szempontból szükséges megváltoztatni a parkfenntartói álláshelyet napi 8 
órára. Májustól 16 fő közmunkás lesz, beosztva szeptember végéig. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal :  
  40/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő  
Testülete 2014. május 01. napjától 1 fő részmunkaidős 
parkfenntartó álláshelyet megszüntet, és ugyanakkor 1 
fő egész munkaidős parkfenntartó álláshelyet létrehoz, 
az ehhez szükséges 300 ezer (236 ezer bér és 64 ezer 
munkaadókat terhelő járulék) forintot a tartalékból 
biztosítja. 

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester  
Határidő: értelem szerint. 
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A polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 óra 25 perckor bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 _________________________   __________________________ 
       Medvegy Mihályné              Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség - vezető 
 
 _________________________   ___________________________ 
 Csaponé Mesnikov Melinda                           Kerekes József     

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 
 


