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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2018. szeptember 12.  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 
  Kerekes József 

Kindli András    
                       Csaponé Mesnikov Melinda 
  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 6 fő képviselő. Pepóné Lóczi Ildikó képviselő 
jelezte távolmaradását. 
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Sipiczki Márton és Zelenyánszki András képviselőket. 
Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

80/2018. (IX.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Sipiczki Márton és Zelenyánszki 
András képviselőket, a 2018. szeptember 12-i soros 
nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását. A zárt ülés napirendje a VIII. napirendi pont lesz.  
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.14.) számú 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló rendelet 
módosítása. 

III. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi I. félévi gazdálkodásáról. 
IV. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2018/19 nevelési évről szóló munkatervének 

elfogadása. 
V. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához történő csatlakozás. 
VI. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása. 
VII. Első lakáshoz jutók kérelem elbírálása. 
VIII. Zárt ülés. 

 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

81/2018. (IX.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. szeptember 12-i soros nyílt és zárt 
ülést mint napirendi pontokat 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 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

82/2018. (IX.12.) 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 
Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.14.) számú az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  
A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.  
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

A szavazás eredményeként a testület 6 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. 
(IX.12.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1/2018.(II.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
III. sz. napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat 2018. évi I. félévi gazdálkodásáról. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  
Az előterjesztést az ÜVB megtárgyalta, javasolja a beszámolót elfogadásra.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

83/2018. (IX.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2018. I. félévi költségvetésének 
pénzforgalmi teljesítését megtárgyalta és azt elfogadja. 

Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
 

 



4 
 

IV. sz. napirendi pont: 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2018/19 nevelési évről szóló munkatervének elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, Hozzászólás? 
Zsigáné Kósa Edit intézményvezető: 
Más a formátum, a korábbi ellenőrzések által talált észrevételek lettek beépítve. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra kéri a képviselőket.  
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

84/2018. (IX.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
2018/2019 nevelési évre vonatkozó munkatervét. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
       Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 
V. sz. napirendi pont: 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához 
történő csatlakozás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, Hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a 
képviselőket.  
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

85/2018. (IX.12.) 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 2019. évi fordulójához. 
 

2. Telekgerendás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza Ránkli Ferenc 
polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot 
aláírja, amellyel egyidejűleg kijelenti, hogy vállalja 
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az elektronikus pályázati rendszerhez történő 
csatlakozást is. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: 2018. október 3. 

 
 

VI. sz. napirendi pont: 
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a 
képviselőket.  
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

86/2018. (IX.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2018. október 17. napján 17 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart az önkormányzati hivatal 
tanácskozótermében. 

 
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 

 
 
VII. sz. napirendi pont: 
Első lakáshoz jutók támogatása. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Az előterjesztést a képviselők megkapták 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Mindkét beadott kérelem megfelel a rendeltüknek, nincs akadálya a támogatás nyújtásának. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Szavazásra kéri a képviselőket az első határozati javaslatra. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 

87/2018. (IX.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az első lakáshoz jutók  
támogatásáról szóló 4/2018. (IV.25.) rendelete alapján: 
Csuvár Anett Telekgerendás, Hársfa utca 7. és élettársa Kusler Dávid Békéscsaba, 
Kisszik u.2.Clph.4/2 szám alatti, th.: Telekgerendás, Hársfa u. 15 szám alatti szám alatti 
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lakosok kérelmére, a Telekgerendás, 370 hrsz.-ú természetben a Hársfa utca 7. szám 
alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan megvásárlásához 300.000 
azaz Háromszázezer 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 
Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-40515508 számú számlájára az 300.000,- Ft-ot, 
azaz Háromszázezer 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 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Szavazásra kéri a képviselőket a második határozati javaslatra. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 

88/2018. (IX.12.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az első lakáshoz jutók  
támogatásáról szóló 4/2018. (IV.25.) rendelete alapján: 
 
Tibolné Gyömbér Gréta Békéscsaba, Pásztor utca 45. 2 em. 7a. th.: 5675 Telekgerendás, 
Gerle utca 5. és házastársa Tibol Miklós 5675 Telekgerendás, Gerle utca 5. szám alatti 
lakosok a Telekgerendás 94.hrsz.-ú, természetben az Arany János utca 8. szám alatti 
lakóház, udvar megnevezésű ingatlan megvásárlásához 300.000 azaz Háromszázezer 
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 a 
Budapest Banknál vezetett 10102615-02020300-01005001  számú számlájára az 300.000,- 
Ft-ot, azaz Háromszázezer 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 
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Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 
óra 10 perckor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 

 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                        Kosznáné dr. Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség–vezető 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                   Sipiczki Márton                Zelenyánszki András 

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

            _________________________ 
            Szabados Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


