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JEGYZŐKÖNYV 
 

 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt 
ülésén. 
 
A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 
Az ülés időpontja: 2014. december 17.  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:   Ránkli Ferenc polgármester 
  Csaponé Mesnikov Melinda 
  Kerekes József 

Kindli András 
Pepóné Lóczi Ildikó 

             Sipiczki Márton 
Zelenyánszki András képviselők 

 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Köszönti a képviselőket, 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 Kindli András képviselőket. 
Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 120/2014. (XII.17.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Pepóné Lóczi Ildikó és Kindli 
András képviselőket, a 2014. december 17-i rendkívüli 
ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az alábbi napirendi pontot kéri tárgyalni. 

I. Közös Önkormányzati Hivatal Társulási megállapodás, és ügyrend elfogadása. 
II. DAREH társulási megállapodás, és a 2015. évi tagdíj elfogadása. 
III. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 

            elfogadása.  
IV. Polgármesteri bérkülönbözet miatti átcsoportosítás. 
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V. Víztorony felújítás miatt kiadási előirányzat rendezése. 
VI. Többletbevételek előirányzat rendezése. 
VII. Lőrincz Gyula kérelme. 

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

 121/2014. (XII.17.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. december 17-i rendkívüli ülés 
napirendi pontjait elfogadta. 

                  I. sz. napirendi pont 
Közös Önkormányzati Hivatal Társulási megállapodás, és ügyrend elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, észrevétel? Kérdés nem érkezett, 
szavazásra kéri a képviselőket a társulási megállapodásra vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 122/2014. (XII.17.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 2015. január 1-jétől az Újkígyósi Közös 
Önkormányzati Hivatal megállapodását a határozat 
mellékletének megfelelően elfogadja. 
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával 
és a további, szükséges intézkedések megtételével.  
 
Felelős:     Ránkli Ferenc polgármester   
Határidő: 2014. december 31. 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  Szavazásra kéri a képviselőket az ügyrendre vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 123/2014. (XII.17.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyrendjét – a határozat mellékletének megfelelően – 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
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II. sz. napirendi pont 
DAREH társulási megállapodás, és a 2015. évi tagdíj elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Kérdés nem érkezett, 
szavazásra kéri a képviselőket a társulási megállapodásra vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 124/2014. (XII.17.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község  Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy  
 

1.) elfogadja a Dél-Alföldi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulásnak az előterjesztés mellékletét 
képező egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását, 

2.) felhatalmazza a polgármestert az egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 

                                                               Határidő: azonnal 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Szavazásra kéri a képviselőket a tagdíjra vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 125/2014. (XII.17.) önkormányzati határozat 
     Telekgerendás Község  Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy  
 

1.)  a Dél-Alföldi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 
24/2014. (XII. 10.) TGY. sz. határozatában 
foglaltakat elfogadja azzal, hogy 
Telekgerendás Község Önkormányzata által a 
Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás részére 2015. évben fizetendő tagdíj 
összege 60,- Ft/fő/év, 
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2.) felkéri a pénzügyi csoportot, hogy az 1. 
pontban meghatározott tagdíj fedezetét az 
önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendeletébe tervezze be. 

 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
III. sz. napirendi pont 
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 
elfogadása.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, szavazásra kéri a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 126/2014. (XII.17.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a határozat mellékeltét képező előterjesztés 
szerint - Békéscsaba és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodás-módosítását 2014. december 31. 
hatállyal jóváhagyja. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 

 
 
IV. sz. napirendi pont 
Polgármesteri bérkülönbözet miatti átcsoportosítás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Kerekes József ÜVB elnök: Októberben még olyan információ volt, hogy a polgármestereknek a bérkülönbözetet állami 
normatív fogja biztosítani. Kérdezi, hogy ez magvalósult, vagy nem. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Nem tud róla. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Több hozzászólás nem érkezett, szavazásra kéri a képviselőket.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 127/2014. (XII.17.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2014. évi költségvetési rendeletében az 
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Önkormányzat cím alatt a kiadás oldalon a Személyi 
juttatások kiemelt előirányzatot 1565 e/Ft-tal, a 
Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatot 
523 e/Ft-tal a bevétel oldalon a Helyi adók előirányzat 
csoport közül az iparűzési adó kiemelt előirányzatot 
2088 e Ft-tal megemeli. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
 

 
V. sz. napirendi pont 
Víztorony felújítás miatt kiadási előirányzat rendezése. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, szavazásra kéri a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 128/2014. (XII.17.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2014. évi költségvetési rendeletében az 
Önkormányzat cím alatt a kiadási oldalon felújítások 
előirányzat csoport Vízmű-rekonstrukció kiemelt 
előirányzatot 13.137 e/Ft-tal megemeli A bevételi 
oldalon az Intézményi működési bevételek alcím alatt 
az Egyéb saját bevétel előirányzat csoport 
előirányzatát 8.983 e/Ft-tal, a Helyi adók előirányzat 
csoport Iparűzési adó kiemelt előirányzatot 4154 e/Ft-
tal megemeli. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
 
 

VI. sz. napirendi pont 
Többletbevételek előirányzat rendezése. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, szavazásra kéri a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 129/2014. (XII.17.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkéri a pénzügyi csoportot, hogy a 2014. évi 
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költségvetési rendeletében a feladattal terhelt 
bevételek és kiadások előirányzatait emelje meg, a 
feladattal nem terhelt saját többlet bevételeit pedig 
helyezze tartalékba, majd ezt követően a rendeletet 
terjessze a képviselő – testület elé. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
 

VII. sz. napirendi pont 
Lőrincz Gyula kérelme. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Zelenyánszki András képviselő: Termeljen. 
Kindli András képviselő: Amennyiben kérelmező ezt 1 év múlva feladja, ne követelje ennek az árát az 
önkormányzattól. Mert itt csak az van, hogy Telekgerendás Község Önkormányzatát 
semmiféle költség nem terheli, ki kellene egészíteni. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Igen, kiegészíteni, hogy a későbbiekben se kérhesse a beruházás költségeit. 
Kerekes József ÜVB elnök: Ki kell egészíteni, hogy az önkormányzatot se a beruházás költsége, sem megszűnése esetén 
nem terheli, minden költséget a beruházó visel.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Több hozzászólás nem érkezett, szavazásra kéri a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 

 130/2014. (XII.17.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy támogatja Lőrincz Gyula 
Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 57. szám alatti lakos 
kérelmét, miszerint hozzájárul a Telekgerendás, 334/5 
hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlan villamos 
energiával történő ellátásához, a kérelem mellékletét 
képező vázrajz szerint. 

A hozzájárulás csak abban az esetben érvényes, 
ha szóban forgó földterület béréleti jogát a kérelmező 
nyeri el. 

További kikötés a jelenre és a jövőre nézve az 
is, hogy a beruházás megvalósításával, annak 
fenntartásával és esetleges megszüntetésével 
kapcsolatban Telekgerendás Község Önkormányzatát 
semmiféle költség nem terheli. 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 



7 
 

  
A polgármester megköszönte a részvételt, és a rendkívüli nyílt ülést 17 óra 25 perckor 
bezárta. 

 
k.m.f. 

 
 

 _________________________   __________________________ 
           Ránkli Ferenc                          Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség - vezető 
 
 
 _________________________   ___________________________ 
        Pepóné Lóczi Ildikó                      Kindli András 

     jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


