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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2017. június 14.  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 
Pepóné Lóczi Ildikó  

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

Kosznáné dr. 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 5 fő képviselő.  2 fő jelezte, elfoglaltsága miatt 
nem tud részt venni az ülésen. 
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Zelenyánszki András és Pepóné Lóczi Ildikó 
képviselőket. Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 65/2017. (VI.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Zelenyánszki András és Pepóné 
Lóczi Ildikó képviselőket, a 2017. június 14-i soros 
nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 

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

II. Savió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményének 
beszámolója. 

III. Békés Megyei Könyvtár beszámolója. 
IV. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beszámolója. 
V. Bölcsődei Szakmai Program elfogadása. 
VI. Egészségügyi helyzetről szóló tájékoztató. 
VII. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi 

munkaterve. 
VIII. Első lakáshoz jutók támogatása. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 66/2017. (VI.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. június 14-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.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 67/2017. (VI.14.) 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 
Savió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményének beszámolója. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Köszönti az iskola részéről Petrovszkiné Juhász 
Mária tanítót. Kiegészítés az iskola részéről? 
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Petrovszkiné Juhász Mária: 
Köszöni a szót. Igyekezett mindenre kiterjedő beszámolót készíteni, ami ebben a tanévben 
történt, ha van kérdés, örömmel válaszol. Köszöni a pozitív hozzáállást az önkormányzat 
részéről. Igyekeznek a kívánalmaknak eleget tenni, de függ attól, hogy milyen a 
gyermekanyag, hogy nyilvános szerepléseket is felvállaljanak. A következő tanévben 21 
gyermek lesz. Továbbra is szeretné, ha az intézmény aktív részese lehetne a település 
életének. Köszöni a civil szervezetek támogatását. A jövő évre vonatkozóan a 
gyermeklétszám növekedése miatt kérték a harmadik tanterem felújítását. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Parkettacsiszolás, lakkozás, festés, ez kb. 150 ezer forintba kerülne az önkormányzatnak. 
Akkor erről kellene egy határozati javaslat. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
A határozati javaslatban a következőt szükséges feltüntetni: Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a helyi általános iskola egy 
tantermében a parketta felújítást, melyre a 2017. évi költségvetés általános tartalékából 
maximum 150.000 forint összeget biztosít. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a tanterem felújításához 
szükséges összeg biztosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 68/2017. (VI.14.) önkormányzati határozat 
 

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy támogatja a helyi általános 
iskola egy tantermében a parketta felújítást, melyre a 
2017. évi költségvetés általános tartalékából maximum 
150.000 forint összeget biztosít. 

  
    

Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  
Az iskolában a forró víztároló volt az, ami nagyon megemelte a számlákat, most az 
energetikai pályázat keretében ennek cseréje megtörténik, így gazdaságosabb lesz az 
üzemeltetés. 
Az iskola beszámolóját a képviselők megkapták, képviselők részéről kérdés, észrevétel? 
Nincs. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat elfogadását.  
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 69/2017. (VI.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Savió Szent Domonkos Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda tagintézményének 2016/2017 
tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

 
 

III. sz. napirendi pont 
Békés Megyei Könyvtár beszámolója. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. A képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 70/2017. (VI.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Békés Megyei Könyvtár által nyújtott, a 
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 2016. évi 
tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

 
 
IV. sz. napirendi pont 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beszámolója. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, köszönti Zsigáné Kósa Edit intézményvezetőt. 
Zsigáné Kósa Edit intézményvezető: 
Köszöni a képviselő-testület és a polgármester egész éves támogatását, továbbra is szeretettel 
várják a rendezvényeikre látogatókat. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását.  
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 71/2017. (VI.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
2016/2017. nevelési évről szóló beszámolóját. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
        Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 
 
 

V. sz. napirendi pont 
Bölcsődei Szakmai Program elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, intézményvezető részéről kiegészítés? 

Zsigáné Kósa Edit intézményvezető: 
Ebben az évbe a Békés Megyei Kormányhivatal átfogó ellenőrzést végez az intézményben, 
hiánypótlásban kérte új Bölcsődei Szakmai Program benyújtását, ami a jogszabályi 
változásoknak megfelelően át lett dolgozva. Ezért szükséges, hogy a képviselő-testület 
elfogadja a Bölcsődei Szakmai Programot. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását.  

 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 72/2017. (VI.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde – 
Bölcsőde Szakmai Programját – az előterjesztés 
mellékletét képező dokumentáció szerint jóváhagyja. 
 
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
        Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
 
 
 

VI. sz. napirendi pont 
Egészségügyi helyzetről szóló tájékoztató. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, köszönti Dr. Löchli Attila háziorvost. 
Dr. Löchli Attila háziorvos: 
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Köszöni a képviselő-testület és az önkormányzat támogatását, segítségét, ez látszik a rendelőn 
és környezetén. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Informálja a háziorvost és a képviselő-testületet, hogy megvan a pénz a defibrillátorra, 
melynek megvásárlásához kérik majd a háziorvos segítségét.  
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 73/2017. (VI.14.) önkormányzati határozat 
    

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

 
 
 
VII. sz. napirendi pont 
Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkaterve. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Az elnyert  pályázatok kapcsán biztosan szükség lesz rendkívüli ülésekre, mind bizottsági, 
mind pedig képviselő-testületi ülésre. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 74/2017. (VI.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
2017. II. félévi munkatervet. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
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VIII. sz. napirendi pont 
Első lakáshoz jutók támogatása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Erre a célra a költségvetési rendeletben 1 millió forint lett elkülönítve 2017-re, ebben az 
évben még nem érkezett kérelem, a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 

 -5 igen - szavazattal : 

 
 

 75/2017. (VI.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás község önkormányzatának képviselő-testülete az első lakáshoz jutók  
támogatásáról szóló 16/2013. (XI.27.) rendelete alapján 
 
Balog Dánielné szn.: Filippinyi Nikolett Csilla és házastársa Balog Dániel  
Telekgerendás, Koszna János u.22. szám alatti lakosokat a Telekgerendás, 279 hrsz.-ú 
természetben a Koszna János utca 22. szám alatti ingatlan megvásárlásához egyszeri 
500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 
 
Kérelmezők, mint az ingatlan tulajdonosai tudomásul veszik, hogy a képviselő-testület 
határozatát követően, a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg 15 évre a Békés Megyei 
Kormányhivatal Földhivatala (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1.) jelzálog kerüljön bejegyzésre 
Telekgerendás Község Önkormányzat javára, - a szerződésben rögzített feltételek 
biztosítására. 
Megkeresem a közös önkormányzati hivatal pénzügyi csoportját, hogy kérelmezők részére az 
OTP Banknál vezetett 11773339-01161919 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 
          
 
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 
óra 15 perckor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 

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

       jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

            _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


