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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2015. június 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 
  Kerekes József 

Kindli András 
                       Csaponé Mesnikov Melinda 

Pepóné Lóczi Ildikó 
Sipiczki Márton 
Zelenyánszki András  

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

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós 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 Zelenyánszki András 
képviselőket. Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 - 7 igen - szavazattal :  
  41/2015. (VI.17.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Zelenyánszki András és Pepóné 
Lóczi Ildikó képviselőket, a 2015. június 17-i soros 
nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri a napirendi pontok módosítását, kéri további egy napirendi pont tárgyalását: 
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről. 
III. Beszámoló a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

tagintézményének 2014/2015. tanévben végzett munkájáról. 
IV. Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. tanévben végzett 

munkájáról. 
V. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása. 
VI. 2014.évi belső ellenőri jelentés elfogadása. 
VII. II. félévi munkaterv meghatározása. 
VIII. Közvilágítás korszerűsítés megvitatása. 
IX. Békés Megyei Könyvtár 2014. évi szolgáltatásiról szóló tájékozató. 
X. Döntés Egészség és Sportnap támogató jegyeiről. 
XI. Első lakás vásárlási kérelem megtárgyalása. 
XII. Egyebek. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
  42/2015. (IV.22.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. június 17-i soros nyílt ülés napirendi 
pontjait elfogadta.           

I. sz. napirendi pont 
Ránkli Ferenc polgármester:  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 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
  43/2015. (VI.17.) 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. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről. 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A háziorvos nem tud részt venni a testületi ülésen, 
mert ügyeletbe van beosztva. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
  44/2015. (VI.17.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Telekgerendás Község egészségügyi 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő:értelem szerint 

 
 
III. sz. napirendi pont Beszámoló a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményének 
2014/2015. tanévben végzett munkájáról. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Caimacan Klára iskolaigazgató: Köszönti a jelenlévőket. Úgy tapasztalja, vannak akaratok, együttgondolkodások 
változtatások az iskola kapcsán. A tanulók létszámának drasztikus csökkenése miatt az 
osztályokat össze kellett vonni, nem lehetett négy pedagógussal tovább működtetni. Hiába 
akarják az iskolát négy pedagógussal működtetni, ha nincs gyermek, a jogszabályi feltételek 
nem állnak fenn. Először legyen gyermek, akkor vissza lehet állítani a négy osztályt. A 
gyermeklétszámot kellene növelni. A két pedagógus mindent megtett a gyermekek megfelelő 
oktatásáért. Hátrányként élik meg az osztályösszevonást, de ebből előnyt is lehet kovácsolni. 
Ezek a gyermekek is jól teljesítenek. Az osztályösszevonás előnye szaknyelven a kooperatív 
tanulás, gyermek tanul gyermektől. Úgy értesült, a település pályázaton nyert, az iskola 
felújítása is sokat jelent majd, fontos a szép épület, környezet is. Nemcsak telekgerendási 
gyermekek járhatnak ide, a környékről is fel lehetne tölteni az iskola létszámát, de fontos 
hogy elsősorban a telekgerendási gyermekek maradjanak itt. Vannak olyan gyermekek 
Békéscsabán is, akiknek javasolják, hogy kisebb létszámú osztályban tanuljanak. Az ilyen 
osztályokkal rendelkező iskola nagy hiány, lehetne hiánypótló iskola a telekgerendási. A 
pedagógusok tanévnyitóját Telekgerendásra tervezik az idei tanév elején, kb. 80 embert 
hívnának meg. Nem tudja, a tornaterem felújításával mi lesz? Várja a képviselők, jelenlévők 
kérdéseit. 
Ránkli Ferenc polgármester: A tanévnyitó rendezvény megszervezéséhez kapnak segítséget. A pályázat, illetve az iskola 
felújítása még nem biztos, képviselőtársai még nem tudják. Érdekelné, mi a tapasztalat az 
osztályok összevonásáról. 
Chlebnyiczki Pálné tanítónő: Köszöni a szót. Tanítónőként ez volt az első ilyen éve, ahol összevont osztályt kellett 
tanítania. A pedagógusnak másképp kell felkészülnie az órákra. Az első hónapok nehezek 
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voltak, de hamar megszokták a gyermekek. Van előnye és hátránya. Hátránya a fegyelmezési 
gondok. Előnye, hogy a gyermekek szeretnek többet tanulni, egymástól tanulnak, a kisebbeket 
érdekli a nagyobbak feladatai.  Az idei tanévben is eljutottak színházba, kirándulni, kerékpár- 
és gyalogtúrán voltak, mindent meg tudtak adni a gyermekeknek. 
Ránkli Ferenc polgármester: Az iskolában négy osztály indításával kapcsolatban sok utat bejártak a képviselőkkel, voltak a 
fenntartónál is, de mindig falakba ütköztek. A csoportbontásos oktatást is felajánlották, de a 
fenntartó nem járul hozzá. 
Caimacan Klára iskola igazgató: Törvényi akadályok miatt a fenntartó nem teheti meg, hogy négy osztályt indítson. Az iskolán 
belül nem működhetnek felemás módon a dolgok. Nem taníthat valaki az iskolában, és nem a 
fenntartó a munkáltatója. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Köszöni a két pedagógus munkáját. Képviselőként miért nem tud a pályázatról és az 
egyeztető megbeszélésekről? Képviselőtársai értesültek ezekről? 
Ránkli Ferenc polgármester: Ő is előző nap értesült róla, hogy a fenntartó elutasította a csoportbontás lehetőségét. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Milyen csoportbontás lehetőségét? Miért a szülők mentek? Miért nem a testület, ha a testület 
szeretné? Pedagógus is ül a testületben. Miért nem került a testület elé ez az ügy? 
Svecz Katalin: Köszöni a képviselő-testület előző évi hozzáállását az iskola megmentésére. Az egyeztető 
megbeszélések szülői kezdeményezésre indultak, a most első osztályba induló gyermekek 
szülei, ők kérték a csoportbontást, keresték meg az iskola igazgatóját, aki továbbította 
kérésüket a fenntartó felé. Kérték szakértő véleményét is az ügyben. Törvényi akadálya nem 
lenne, de a fenntartó elutasította a kezdeményezést. A testület elé azért nem került, mert még 
nem volt mit letenni a képviselők elé. 
Caimacan Klára iskola igazgató: A fenntartó nem engedi, hogy a gyermekek magántanulók legyenek, normatívát nem kapnak 
így. A gyermeklétszám csökkenése miatt a pedagógusi státusz is csak 1,5 lenne. Itt csak abban 
hisznek, hogy csak négy tanítóval lehet tanítani, de ez nem így van. Egyébként is 
gyermekenként kell tanítani, nem egyformák a gyermekeke. Személyre szabottan kell 
dolgozni. Továbbra is hiszi, hogy ez így megfelelő. Fektessék a pénzt, energiát abba, hogy 
több gyermek legyen az iskolába, akkor lesz több pedagógus is.  
Zelenyánszki András alpolgármester: Egyetért. A tárgyi feltételeket kell biztosítani. Tapasztalata, hogy a gyermekek így is 
fejlődnek. Nem kell a szülőknek vidékre vinni a gyermekeiket. Ezt kell elérni, hogy a 
gyermekeket ne vidéki iskolába hordják a szülők. Ha most elviszik a gyermekeket, esély sem 
lesz a továbbfejlesztésre. 
Dzurekné Lányi Szilvia szülő: Nem magántanári helyzetről lenne szó. Valójában azt szeretnék kérdezni az iskola 
igazgatójától és a fenntartótól, hogy az osztály megbontva, de nem magántanulóként, és egy 
személy aki eleve tanár tanítaná az elsősöket, ami a bemenetnél lenne fontos, hogy az 
alapvető ismereteket sajátítsák el. A másik a negyedik osztályban lévő tanárnőnek kevesebb 
lenne a problémája. Úgy gondolták, hogy Svecz Katalin felajánlotta azt, hogy négy órában, 
mivel gyermekével ápolási díjon van, mellette négy órában dolgozna így.  
Caimacan Klára iskola igazgató: Ki lenne a munkáltató? 
Svesz Katalin: Telekgerendásiak Egészségéért Alapítvány. 
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Caimacan Klára iskola igazgató: Nem taníthat csak az általuk alkalmazott pedagógus az iskolában. Az iskolával van 
jogviszonyban a tanuló, akkor azt a gyermeket az általuk alkalmazott pedagógus taníthatja. 
Egész napos iskola van, de egy határozatban meghozhatja, hogy ezek a gyermekek 
hazamehetnek, és szíve-joga valakinek, ha létrehoz egy családi napközit. Kit ír be a 
tantervfelosztásba? Az egy hivatalos dokumentum.  
Svesz Katalin: Elkérné a tantervet. 
Caimacan Klára iskola igazgató: Nem, ez nem lehetséges, törvénytelen. Hiszi, hogy az itteni két pedagógus tudja tanítani a 
gyermekeket, el tudja látni a feladatot. Sajnálja, hogy az iskola ügy megint fel lett kavarva, 
rossz hangulatot kelt a településen. Több éve volt már, amikor négy osztályba 30 gyermek 
járt, és négy pedagógus volt. 18 gyermekre 2 pedagógus nem tragédia. Más iskolák nincsenek 
ilyen jó helyzetben.  
Kindli András képviselő: Ha nyáron további tíz gyermek jönne, tíz szülőt sikerülne meggyőzni? 
Caimacan Klára iskola igazgató: Erről még szeretne beszélni, de amennyiben több a gyermek, akkor lesz pedagógus is. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb kérdés, hozzászólás? Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.  
  
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
  45/2015. (VI.17.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Savió Szent Domonkos Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda tagintézményének 2014/2015 
tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
 
 

Caimacan Klára és Chlebnyiczki Pálné 17 óra 35 perckor távozik. 
 

 
IV. sz. napirendi pont Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. tanévben végzett munkájáról. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Zelenyánszki András alpolgármester: Köszöni a jó beszámolót. 
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Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: Köszöni a jó, alapos, átgondolt beszámolót. Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja beszámoló elfogadását.      A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
  46/2015. (VI.17.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
2014/2015. nevelési évről szóló beszámolóját. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
        Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 

  
V. sz. napirendi pont Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. 
  
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 

 47/2015. (VI.17.) önkormányzati határozata  
   Az Alapító Okirat 

3/A. pontját az alábbiak szerint módosítja:  3/A. Alaptevékenységei:  
 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a többi gyermekkel 

           együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 
- Pszichés fejlődés egyéb zavara (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás 

zavar) 
- Érzékszervi – látás – fogyatékosság 
- Érzékszervi – hallás – fogyatékosság 
-    Beszédfogyatékosság 

 



7 
 

 
Feladata továbbá: 

- A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető, oktatható gyermekek ellátása, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan 
jelentősen alulteljesít. 

- Iskolai életmódra felkészítés, a fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek 
óvodai nevelése és iskolai életmódra felkészítése. 

- Az óvoda bármely csoportjában a szülők igénye szerint köteles 
gondoskodni a szlovák nemzetiségű kétnyelvű óvodai nevelésről, szlovák 
nemzetiségi hagyományok ápolásáról. 

- Köteles biztosítani az óvodás korú gyermekek napközbeni ellátását. 
 
11. pontját az alábbiak szerint módosítja: 11. Férőhelyek száma:  

Férőhelyek száma:  óvoda  - maximum 50 fő 
         bölcsőde  - maximum 12 fő  

  
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
 . 
VI. sz. napirendi pont 2014.évi belső ellenőri jelentés elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
  48/2015. (VI.17.) 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 2014. évről készített beszámolóját. 

 Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint.            
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VII. sz. napirendi pont: II. félévi munkaterv meghatározása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Egy kiegészítés lesz még, a szeptember 16-ai 
testületi ülésen a katasztrófavédelem tájékoztatója. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
  49/2015. (VI.17.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
2015. II. félévi munkatervet. 

 Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint.            

VIII. sz. napirendi pont: Közvilágítás korszerűsítés megvitatása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  A 47-es főút korszerűsítése miatt a buszmegállónál 
lévő közvilágítás leszerelésre kerül, és ennek a három lámpatestnek kerestek itt a faluban 
olyan helyet, ahova régen kértek, illetve igényeltek már. Két határozati javaslat van az 
előterjesztés mögött. A Vasút utca-Diófa sor kapcsolószekrény kiépítése, ami esetleg a Diófa 
sori közvilágítást is vezérelhetné, ha kialakításra kerül. Ennek költsége 110 e forint, fel kerül 
egy lámpatest, és vezérlő szál kerül kiépítése. 
Kerekes József képviselő: Buszmegállók közvilágítása továbbra is megvalósul? 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kicserélik, a kereszteződésig lesz kandeláber. A beton oszlopot, mint veszélyes hulladékot 
elszállítják, de a lámpatesteket itt hagyják. Ezek kerülnének a Vasút utca végére a települési 
buszmegállók fölé, és a Rákóczi-Kossuth utca kereszteződésében. Akkor a vezérlőszál bele 
legyen kalkulálva? 
Kerekes József képviselő: Igen, ha van jelentősége, hogy ott legyen közvilágítás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
  50/2015. (VI.17.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy 
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a,)  hozzájárul a Telekgerendás  a Dózsa György utca 
30. szám elé, a Vasút utca 100. szám elé, illetve a 
Kossuth Lajos utca- Rákóczi Ferenc utcák sarkára a 
47-es számú főút korszerűsítése kapcsán leszerelt 3 db. 
AXIAL 36W-os lámpatestek felszereléséhez, 
helyenként nettó 30 e  forintos költségen. 
b.) Felkéri a kivitelező Délvill Kft.-t rendelje meg az 
EDF DÉMÁSZ szolgáltatótól hogy a Diófasor végén – 
a vasútnál – kerüljön kiépítésre egy un. kapcsolószál, 
melyet követően itt is lehetőség nyílik egy új 
lámpatest felszerelésére. A kiépítést követően pedig 
ugyancsak hozzájárul a közvilágítás bővítéséhez egy 
ALTRA  36W-os világítótesttel, nettó 110 e forint 
erejéig. 
 
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint.  
 

 
IX. sz. napirendi pont: Békés Megyei Könyvtár 2014. évi szolgáltatásiról szóló tájékozató. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
  51/2015. (VI.17.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Békés Megyei Könyvtár által nyújtott, a 
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 2014. évi 
tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
 
 

X. sz. napirendi pont: Döntés Egészség és Sportnap támogató jegyeiről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Két éve lekészült a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program, az abban szereplőket felül kell vizsgálni, illetve 2018-ig kell lebonyolítani. Ebben 
több program kell hogy legyen, ennek keretében van olyan, hogy egészség és sportnap 
program. Csinálni kellene egy sportnapot, és egy egészségügyi szűrőnapot. Amennyiben ezt 
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csináljuk, akkor lehetne kiadni támogatójegyeket, amit fel lehetne használni ezen a napon, 
akár díjazásra, vagy a rendezvény támogatására. Kérdés, hozzászólás, javaslat? 
Kindli András képviselő: Kérdése, hogy miért is kell ezt megrendezni? Ez a rendezvény mibe kerülne a településnek, 
vagy ingyenes? 
Ránkli Ferenc polgármester:  Teljesen ingyenes. Lehet rá pályázni. Tizenkét programból áll. 
Kindli András képviselő: Kicsit visszás, hogy ingyenes, mi pedig pénzt szedünk rá. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Ha jól értette, akkor ezt 2018-ig kell megrendezni? 
Ránkli Ferenc polgármester:  Vannak határidők, de el lehet tolni, igen. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Akkor célszerűbb lenne egybevonni egy falu szintű rendezvénnyel. Talán célszerűbb lenne 
adományt gyűjteni egy olyan programra, amit már a lakosok ismernek, amin már tudják mire 
számíthatnak. Mert most támogatói jegyet kínálunk egy olyan programra, amiről azt sem 
tudják, hogy micsoda. Megszokott, hogy a falu szintű programok ingyen vannak, most is 
készülnek augusztus 20-21-én nagyobb rendezvényre, minden ingyenes. Jó ötlet adományként 
támogatói jegyek értékesítése, ha a törvényi feltételek is fennállnak. Szerencsésebb lenne egy 
olyan programra gyűjteni, amit a helyiek ismernek. Meg kell hirdetni, hogy ez mit is takar. 
Zelenyánszki András alpolgármester: A jelenlegi jól bevált programjainkkal összevonni. 
Kindli András képviselő: Hol és mikor lenne ez értékesítve? 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: A két pénzügyes kolléganő elképzelése volt. Támogató jeggyel bevételhez jutni, és 
valamilyen nemes célra felhasználni. A NAV-tól kért és kapott információ szerint így lehet, 
szigorú számadással, fog készíteni egy szabályzatot ehhez. A sportnapon lehetne díjakra 
felhasználni, és csak azon a két napon kerülne értékesítésre, 20-án és 21-én. A program 
sokszínűsége miatt minden korosztály el tud menni. Nyomdát kerestek, aki vesz ilyen 
támogatójegyet az  kap egy kis kitűzőt, előzetes informálódás történt ebben is. 
Zelenyánszki András alpolgármester: Elképzelhető, hogy lennének telekgerendási cégek, vállalkozók, aki beszállnának ezzel. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Kell csinálni egy egészség és sportnapot, amely a tizenkét program egyike, amit meg kell 
csinálni öt év alatt. Pl. lehet pályázni szűrőbuszra. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Ezt nem az idén lesz, nem tudják a lakosok, hogy miről szól, vannak a megszokott 
programok. 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: Tájékoztatás kell, hogy tudják mire adják a támogatást. Ha pályázaton nem nyer az ingyenes 
szűrőbusz, akkor ebből lehetne megcsinálni. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Még mindig nem érti, évek óta dolgoznak ketten a gyermeknapért, és most szembesül egy 
egészség és sportnappal, amiről azt sem tudja, hogy micsoda. Megfelelő tájékoztatást lehetett 
volna nyújtani, hogy ez vállalva lett, lehet rá pályázni. A falunap is már szervezés alatt áll, és 
ott lenne árulva a támogató jegy, amiből egy harmadik program lenne finanszírozva. Így 
kevés a tájékoztatás. Kevés az információ, a faluban hallja az iskola ügyeit, a pályázatot, és 
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egyebeket, ami testületi szinten még nem is került elé. Kellemetlen számára hogy így kell 
megtudni dolgokat. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Amennyiben a képviselőasszony ad elérhetőséget tájékoztatja. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Köszöni szépen, megkapta a testületi anyagot. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Ez 2013-as dolog, képviselőasszony akkor is tagja volt a testületnek. Ő most találkozott a 
pályázattal. Van, ami már le is járt, azt meg kell hosszabbítani majd. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Ez rendben van, de el lehet halasztani, ki kell dolgozni, és megfelelő tájékoztatást nyújtani. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az iskola ügyét azért nem hozta testület elé. mert a fenntartó közölte, hogy nem lehet az a 
megoldás, amit szeretnének. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Az iskola ügyében nem úgy kellett volna elindulni, hogy a testület is elmondja, mit szeretne? 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az iskola ügyében a szülők indultak el, ő is előző nap értesült a fejleményekről. Ha a 
képviselők tájékoztatást kérnek, ő szívesen ad. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Ha nem tud róla, miről kérjen tájékoztatást? 
Ránkli Ferenc polgármester:  A pályázatról annyit, hogy a múlt héten derült ki, de még nem biztos. Akkor biztos, ha 
elkezdik a kivitelezést. Úgy néz ki, hogy az iskola és a művelődési ház szigetelése és 
nyílászáró cseréje valósul meg. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Kérdezi a képviselőket, ők mindenről tudtak? 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: Az iskolával kapcsolatban még február, márciusban volt egy megbeszélés, ahol a szülők 
kezdeményezték, hogy szeretnének lehetőséget biztosítani a gyermekeknek a külön 
csoportban való tanulásra. Gondolkodtak, hogyan lehetne több gyermek és több pedagógus. 
Utána alakult ki, hogy magántanulói státuszba vinnék ki ezeket a gyermekeket, akik most első 
osztályt kezdenek. Volt megbeszélés, ahol jelen volt az óvodavezető, az iskola pedagógusai, 
Svecz Katalin, és ő is jelen volt. Sajnos a dolog nem jutott el képviselő-testületig, mert 
félresöpörték a dolgot. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Az igazgató asszony úgy állította be a dolgot, mintha a testület kezdeményezte volna. A 
Kormányhivatalhoz bemenni, csak így…. hagyjuk nem ez a napirend. 
Kindli András képviselő: Akkor maradjunk annál, hogyan lehetne a támogatójegyet értékesíteni augusztus 20-21-én, 
mivel elég sok vidéki is jön. 
Zelenyánszki András alpolgármester: Támogatja, de előtte tájékoztatás kell, hogy tudjon róla a lakosság, cégek, vállalkozók. 
Sipiczki Márton képviselő: Nem lehetne egy évvel elhalasztani? 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Javasolja, hogy ne idén legyen ez az egészség és sportnap, hanem készüljenek rá. Jó ötlet a 
támogatói jegy, az is hogy csak két napig lehet majd értékesíteni. A jövő évi programokkal 
gyermeknap, falunap együtt legyen ez a program. A színvonalat szeretnék jövőre is tartani, de 
nem tudják, milyenek lesznek az anyagi lehetőséget. Az idei két nap elég költséges. A 
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támogató jegyen is legyen feltüntetve az egészség és spotnap mellé, hogy milyen nap. 2018-ig 
van idő megrendezni. Csak a helyszínen árulva, tudják az emberek mire adtak. 
Pepóné Lóczi Ildikó képviselő: Legyen rajta, mikor és milyen rendezvény támogatására. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a kiegészítéssel együtt az előterjesztésben foglaltakkal 
egyetért, szavazzon.  
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 

 52/2015. (VI.17.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2015. évi falunapon 500 és 1000 Ft értékű 
támogatójegyeket kíván értékesíteni a 2016. évi 
Gyermek- és Sportnap megrendezésének 
támogatására. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

 
 
XI. sz. napirendi pont: Első lakás vásárlási kérelem megtárgyalása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a 
képviselőket.  
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 

 53/2015. (VI.17.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás község önkormányzatának képviselő-testülete az első lakáshoz jutók  

támogatásáról szóló 16/2013. (XI.27.) rendelete alapján 
Bokros Zsuzsanna Telekgerendás, Őrház utca 53/B  szám alatti lakost, és bejegyzett 
élettársát Szpisják Ádám Telekgerendás Kossuth u. 28/1. szám alatti lakosokat a  
Telekgerendás, 184/A/2 hrsz.-ú lakás   megnevezésű ingatlan megvásárláshoz - mely 
természetben   Telekgerendás, Kossuth u.28/1 .fsz.2.  szám alatt található -    egyszeri 
500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.  
Kérelmezők és az ingatlan tulajdonosai tudomásul veszik, hogy a képviselő-testület 
határozatát követően, a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg 15 évre a Békéscsabai 
Járási Földhivatalnál (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1.) jelzálog kerüljön bejegyzésre 
Telekgerendás Község Önkormányzat javára, - a szerződésben rögzített feltételek 
biztosítására-. 
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Megkeresem a közös önkormányzati hivatal pénzügyi csoportját, hogy kérelmezők részére az 
OTP Banknál vezetett 11773339-01299478 számú számlájára az 500.000,- Ft-ot, azaz 
Ötszázezer forintot átutalni szíveskedjenek, a felek által aláírt, illetve ügyvéd által 
ellenjegyzett támogatási szerződés egy példányának az átvételét követően. 
 
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
     
XII. sz. napirendi pont: Egyebek. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Polgárőrség hozott egy községi térfigyelő rendszer ajánlatot. A polgárőrség nyert 600 e 
forintot. Ebben az összegben egy központi szerver kiépítése, és egy kamera kivitelezhető. Az 
a kérdés, hogy mi szeretnénk-e további kamerákat felszereltetni, aminek kb. 200 e forint az 
ára + ÁFA. Most azt kellene megbeszélni, szeretnénk-e csatlakozni, és ha további kamerákat 
akarunk, akkor azokat hová? 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Ezek a kamerák rögzítenek? 
Ránkli Ferenc polgármester:  Igen rögzítenek, ütésálló, éjjel is látó kamera. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: A rendszerre bármikor lehet csatlakozni? Ha úgy van pénz, bármikor, bármennyi kamerát rá 
lehet csatlakoztatni? Ami most az ajánlatban mennyire bővíthető?  
Ránkli Ferenc polgármester:  8 kamera. A szervertől függ, csak ha most szeretnének, akkor nem kellene kétszer kijönni a 
telepítés miatt. Esetleg a vállalkozók is beszállnának, ők természetesen kifizetik a kamerát. 
Zelenyánszki András alpolgármester: A bejárati utakra, intézményekre mindenképp kellene, ha már csinálják, Ez így nagyon 
drágának tűnik, olcsóbban is lehet kamerát kapni. Ennek alaposabban utána kellene nézni. 
Sipiczki Márton képviselő: Tapasztalata, hogy aki kiépíti, csak az bővítheti. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: A polgárőrségnek szüksége van még önerőre, a testületnek szavaznia kell most pénzről, vagy 
ők rendelkeznek ezzel? 
Ránkli Ferenc polgármester:  Igen rendelkeznek. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Ennek van rendszerhasználati díja?  
Sipiczki Márton képviselő: Karbantartási díja van. Ajánlatot kell kérni nagyobb rendszer kiépítésére. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Pályázni is kell, ajánlatot is kell kérni. 
Kerekes József képviselő: Meg kell beszélni a polgárőrséggel, hogy mindenképp ezzel a céggel akar-e szerződni. Nem 
lenne jó két kamerarendszer. Jó lenne, ha egységes lenne.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Meg fogja beszélni a polgárőrséggel. 
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Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 
óra 30 perckor bezárta. 

 
k.m.f. 

 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                        Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség – vezető 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                  Pepóné Lóczi Ildikó                Zelenyánszki András 

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 

     _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


