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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2018. december 5.  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  
                          Pepóné Lóczi Ildikó 
                          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 7 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Zelenyánszki András és Csaponé Mesnikov Melinda 
képviselőket. Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 
 

110/2018. (XII.05.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Zelenyánszki András és Csaponé 
Mesnikov Melinda képviselőket, a 2018. december 5-i 
soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
A napirendi pontokat szeretné még egy napirendi ponttal kiegészíteni, a szennyvíztervezés 
költségével. 
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett intézkedésekről, 

fontosabb eseményeiről. 
II. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete temetőről és temetkezésről szóló 

rendeletének megalkotása. 
III. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 
IV. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatások megállapítása. 
V. A TOP.-2.1.3-15-BS1-2017-00020 azonosító számú, „ Belterület védelmét szolgáló közbenső 

csapadékvíz tározó létesítése Telekgerendáson” című projekt megvalósításához szükséges 
termőföld más célú hasznosításának kérelme. (0132/62 hrsz. szántó) 

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

111/2018. (XII.05.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. december 5-i soros nyílt és zárt 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 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 
 

112/2018. (XII.05) 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 
Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete temetőről és temetkezésről szóló 
rendeletének megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta 
Kerekes József ÜVB elnöke:  
Az előterjesztést az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra kéri a képviselőket. 
 



3 
 

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

A szavazás eredményeként a testület 7 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. 
(XII.05.) önkormányzati rendeletét a temetőről és a 
temetkezésről. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
 
III. sz. napirendi pont: 
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 
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: 
 

113/2018. (XII.05) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
az 5 évente előírt 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi 
program áttekintésének eleget tett, a 2019-2023 évre szóló 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
        

 
IV. sz. napirendi pont: 
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatások megállapítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Szociális Bizottság megtárgyalta. 
pepóné Lóczi Ildikó Szociális Bizottság elnöke:  
A Bursa Hungarica Önkormányzati Pályázatra öt „A”, és egy „B” típusú pályázat érkezett. A 
Bizottság javasolja az előterjesztésben szereplő támogatás megállapítását. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 

114/2018. (XII.05) önkormányzati határozat 
  
    

1. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában beérkezett pályázatokat elbírálta, 
amelyekből 6 esetben állapít meg támogatást.  
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2. Felhatalmazza Telekgerendás Község Önkormányzat Polgármesterét, hogy a döntést 2018. 
december 13. napig érvényesítse, a Támogatáskezelőt és a pályázókat írásban értesítse. 
 

3. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésbe a 1. 
pontban meghatározott célra 550.000,- Ft-ot, azaz Ötszázötvenezer forintot betervez. 

 
4. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázók anyagi és szociális 

helyzetét megvizsgálva az alábbiak szerint támogatja a pályázókat: 
 

„A” típusú pályázat 
 

1. Lipták Kitti                     10.000.-Ft/hó 
2. Tóth Nóra                        10.000.-Ft/hó 
3. Szaszák Szimonett          10.000.-Ft/hó 
4. Nagy Barbara                 10.000.-Ft/hó 
5. Eke Edina                        10.000.-Ft/hó 
6. Simon Máté                     10.000.-Ft/hó 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:2018.12.13. 
 
 
V. sz. napirendi pont: 
A TOP.-2.1.3-15-BS1-2017-00020 azonosító számú, „ Belterület védelmét szolgáló közbenső 
csapadékvíz tározó létesítése Telekgerendáson” című projekt megvalósításához szükséges termőföld 
más célú hasznosításának kérelme. (0132/62 hrsz. szántó) 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  
Az előterjesztést az ÜVB megtárgyalta, javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 

115/2018. (XII.05) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat képviselő–testülete  úgy határoz, hogy  a  
 
TOP.-2.1.3-15-BS1-2017-00020 azonosító számú, „ Belterület védelmét szolgáló közbenső 
csapadékvíz tározó létesítése Telekgerendáson” című projekt megvalósítása érdekében, a 
Telekgerendás külterület,  0132/61. hrsz.-ú, 2 és 3 minőségi osztályú, összesen 1.9856 m2 területű,  
szántó művelési ágú ingatlanból 1.3346 m2 terület végleges kivonását kezdeményezi. 
A kivonás céljaként: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 21. §. (3) bekezdés l.) 
pontját jelöli meg. (csapadékvíz összegyűjtésére szolgáló tározó létesítése) 
 
A kivonási kérelmet a következő indokokkal támasztja alá: 
 

- jelen beruházás egy hosszabb ideje rendszeresen fejlesztett belterületi csapadékvíz kezelési 
rendszer szerves része, mely illeszkedik a már megvalósított korábbi projektekhez. 

- az önkormányzat nem rendelkezik a szóban forgó településrészen más területtel  mely a  
csapadékvíz összegyűjtésére szolgálhatna,  
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- a beruházás csak íj módon kapcsolódhat a községről a vizet elvezető rendszerhez, a  meglévő 
átemelőhöz való csatlakozással. 

Felhatalmazza a polgármestert, a végleges kivonási eljárás teljes körű lebonyolítására. 
 
Határidő: értelem szerint, folyamatos. 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
          
 
VI. sz. napirendi pont: 
Szennyvíztervezés ügye. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kétsoprony csináltatott egy tervet, a szennyvíztisztító telep a két település között lenne. A terv 10 
millió forintba került a községnek, terveztetni kellene a közös üzemeltetést. A terv 9,9 millió forint 
lenne, melyben benne foglaltatik a tisztító és a belterületi terv is. 
Zelenyánszki András képviselő: 
2000 fő alatt nincs pályázat, ide kellene csatlakozni. Jó helyen lenne a szennyvíztisztító, a két település 
között. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
A terv ennyi, a csatlakozás mennyi lenne a lakosság részről, azt még nem tudni. 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: 
Kétsoprony pályázatát felfüggesztették. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
A tervezész függesztették fel, konzorciumban lehetne pályázni, akkor meg lenne a 2000 főt meghaladó 
lakosság. 
Kindli András képviselő:  
A költségek is feleződnek. 
Kerekes József ÜVB elnök: 
Kövesutat csináltatni kellene, nincs végig, a tervezett tisztítóig. A lakosságnak ez komoly befizetés, 
nagy költség, a szennyvíz és belvízkezelés ugyan megoldódna. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
A  tapasztalok tükrében elmondja, a képviselő-testület létrehoz egy  un. szennyvíztársulást. A 
lakosoknak is kell valamilyen megfelelő megoldás a finanszírozásra. Egy összegben, vagy  
részletekben. A költségvetés elfogadása előtt kell egy szakembert elhívni, aki tájékoztatja a lakosságot, 
milyen lehetőségek közül választhatnak. Javasolja, hogy hasonlóan a piac üzemeltetése kapcsán,  a 
szennyvízberuházás ügyében is  kérdőívvel  felméréssel kérjék ki a lakosság véleményét.  
A kérdőív ismertesse a tervezett beruházás jelenleg ismert műszaki adatait, a várható költségeket, azok 
megfizetésének alternatíváit, és tájékoztassa a lakosságot a várható víz és szennyvízdíjról is. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 

116/2018. (XII.05) önkormányzati határozat 
  

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, a község belterületi szennyvíz 
elvezetés kérdésével, a szennyvíztisztító telep 
megépítésével kérdőív ismerteti  a tervezett beruházás 
jelenleg ismert műszaki adatait, a várható költségeket, azok 
megfizetésének alternatíváit, és tájékoztatja a lakosságot a 
várható víz és szennyvízdíjról is. 
 
Határidő: értelem szerint, folyamatos. 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy éves szabadságát kivette, jutalmat nem vett fel. Köszöni a 
képviselők egész éves munkáját. 
 
 
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 óra 30 
perckor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 

 _________________________   __________________________ 
             Ránkli Ferenc            Kosznáné dr. Pule Ilona 
  polgármester               kirendeltség–vezető 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                 Zelenyánszki András                     Csaponé Mesnikov Melinda 

    jegyzőkönyv hitelesítő                        jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

            _________________________ 
            Szabados Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


