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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2019. április 17.  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 
Pepóné Lóczi Ildikó  

    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 5 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kindli András és Zelenyánszki András képviselőket. 
Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 5 igen - szavazattal: 
 
 

 29/2019. (IV.17.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kindli András és Zelenyánszki 
András képviselőket, a 2019. április 17-i soros nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri még egy napirendi pont felvételét, pénzügyi átcsoportosítás.  
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. Beszámoló a település 2018. évi közbiztonsági helyzetéről. 
III. Tűzoltóság beszámolója 2018. évről. 
IV. Tájékoztató a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, 

gazdálkodásáról. 
V. Éves gyermekvédelmi jelentés tárgyalása. 
VI. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2018.(II.14.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
VII. Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet 

megalkotása. 
VIII. Az önkormányzat és intézménye maradványának felhasználása. 
IX. A piac, és a vásártartásról szóló rendelet megalkotása, a piaci rendtartás elfogadása. 
X. 2018. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. 
XI. Belépés a Körösök Völgye Egyesületbe. 
XII. Óvodavezetői pályázat. 
XIII. Pénzügyi átcsoportosítás. 

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

30/2019. (IV.17.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. április 17-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: 
 
 

31/2019. (IV.17.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 
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tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett 
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 
        

 
II. sz. napirendi pont 
Beszámoló a település 2018. évi közbiztonsági helyzetéről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, köszönti Dr. Bede Sándor ezredest. 
Dr. Bede Sándor ezredes: 
Nincs kiegészítés az írásos beszámolóhoz, köszöni az önkormányzat együttműködését, az új 
KMB iroda kialakítását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 5 igen - szavazattal: 
 
 

 32/2019. (IV.17.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Békéscsabai Rendőrkapitányság 
2018. évről szóló tájékoztatóját Telekgerendás község 
közbiztonsági helyzetéről. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint. 

 
 
III. sz. napirendi pont: 
Tűzoltóság beszámolója 2018. évről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Köszönti Viczián György alezredest. 
Viczián György alezredes: 
Az írásos beszámolóban részletesen beszámolt a statisztikai adatokról. Telekgerendáson jó 
állapotok vannak, kevés a vonulás. Téves riasztás is előfordult. A 47-es út miatt van több 
műszaki mentés, ami a település statisztikájában szerepel. Köszöni az önkormányzatnak az 
együttműködést. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 5 igen - szavazattal: 
 
 

 33/2019. (IV.17.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-
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parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint. 

 
    
IV. sz. napirendi pont: 
Tájékoztató a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Köszönti Oryszcsák Györgyöt, a Telekgerendási 
Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának elnökét. Kiegészítés? Nincs. Szavazásra bocsátja 
a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 5 igen - szavazattal: 
 
 

 34/2019. (IV.17.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Telekgerendási Szlovákok 
Nemzetiségi Önkormányzat működéséről és 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját. 
                                                                                                                                             
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint. 
 

 
 

V. sz. napirendi pont: 
Éves gyermekvédelmi jelentés tárgyalása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. 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: 
 
 

 35/2019. (IV.17.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a 2018. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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VI. sz. napirendi pont: 
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2018.(II.14.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB tárgyalta.  
Kerekes József ÜVB elnöke:  
Az ÜVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal: 
 

A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. 
(IV.17.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1/2018.(II.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
 

VII. sz. napirendi pont: 
Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kerekes József ÜVB elnöke:  
A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal: 
 

A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. 
(IV.17.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 
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VIII. sz. napirendi pont: 
Az önkormányzat és intézménye maradványának felhasználása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta.  
Kerekes József ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
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: 
 
 

 36/2019. (IV.17.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. évi költségvetési zárszámadási 
rendeletében a Telekgerendás Község 
Önkormányzatánál kimutatott 193.774.724 Ft összegű 
szabad maradványából a 2019. évi költségvetésben 
161.630.579 Ft-ot az EFOP és TOP pályázatokkal 
kapcsolatos kiadások, 4.624.572 Ft-ot 
közfoglalkoztatási program kiadásainak, valamint 
egyéb működési és felhalmozási kiadások fedezetére 
használja fel. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődénél 
kimutatott 643.793 Ft összegű szabad maradványt 
elvonja és az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési 
rendeletében tartalékba helyezi. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

 
 

IX. sz. napirendi pont: 
A piac, és a vásártartásról szóló rendelet megalkotása, a piaci rendtartás elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta.  
Kerekes József ÜVB elnöke:  
A rendelet tervezetet, és a piaci rendtartást az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 

 
      

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

A szavazás eredményeként a testület 5 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
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Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. 
(IV.17.) önkormányzati rendeletét a piac- és 
vásártartásról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a piaci rendtartásról szóló határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 5 igen - szavazattal: 
 
 

 37/2019. (IV.17.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a piaci rendtartást.  
 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 

 
 
X. sz. napirendi pont: 
2018. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 5 igen - szavazattal: 
 
 

 38/2019. (IV.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 Önkormányzati Hivatal 
Telekgerendási Kirendeltségének 2018. évről készített éves 
ellenőrzési jelentését. 

 
Felelős:  Ránkli Ferenc  polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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XI. sz. napirendi pont: 
Belépés a Körösök Völgye Egyesületbe. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az éves tagdíj 5 ezer forint. Kérdés? Nincs. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 5 igen - szavazattal: 
 
 

 39/2019. (IV.17.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
Alapszabályát és Szervezeti és Működési Szabályzatát 
megismerte.  

Telekgerendás Község Önkormányzata rendes tagként be 
kíván lépni a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesületbe (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10.; 
04-02-0003053). Felhatalmazza Ránkli Ferenc 
polgármestert és Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-
vezetőt a belépési szándéknyilatkozat és tagfelvételi 
kérelem aláírására és az Egyesület elnökségéhez történő 
benyújtására 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
 
 
XI. sz. napirendi pont: 
Óvodavezetői pályázat. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Pályázati kiírás nem lesz, de a véleményeztetési eljárás le lesz folytatva, ahogy a jogszabály 
előírja. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Elégedettek az óvodavezető munkájával, Ellenőrzések is voltak az intézményben, mindent 
rendben találtak. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  
Javasolja, hogy az óvoda körüli utcai részek legyenek rendbe téve, a bejáró állapota nem túl 
jó. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 5 igen - szavazattal: 
 
 

 40/2019. (IV.17.) önkormányzati határozat 
    

I. Telekgerendás község önkormányzat képviselő – testülete kifejezi azon szándékát, 
hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) 
bekezdésében, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Hétszínvirág Óvoda és 
Bölcsőde jelenlegi óvodavezetőjét, Zsigáné Kósa Editet pályázati eljárás 
lefolytatása nélkül meg kívánja bízni újabb 5 évre (első megbízás 
meghosszabbítása) határozott időtartamra, 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 
31. napjáig az óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátásával. 
 

Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: 2019. július 31. 
 
 

II. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kosznáné dr. Pule 
Ilona kirendeltség-vezetőt, hogy az ismételt magasabb vezetői megbízáshoz 
szükséges - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) 
bekezdésében, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott - nevelőtestületi egyetértés 
beszerzéséről, valamint a vonatkozó jogszabályban előírt véleményezési eljárás 
lefolytatásáról gondoskodjon. A pályázati eljárás mellőzésével történő megbízásról 
való döntés megelőzően a képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 
Felelős:  Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
Határidő: 2019. június 30. 
 
 
 
XII. sz. napirendi pont: 
Pénzügyi átcsoportosítás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
A költségvetésben a hangosításra beállított 500 ezer forintról van szó. A hangosítás pályázati 
pénzből lesz megoldva, így a felszabaduló összeget a templompark felújítására, fejlesztésre 
lehetne felhasználni. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 5 igen - szavazattal: 
 

 41/2019. (IV.17.) önkormányzati határozat 
 
 
Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. évi költségvetési rendeletében az 
Önkormányzat címen belül a felhalmozási kiadások 
„Hangosítás (művelődési ház)” kiemelt előirányzatáról 
500.000,- Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási kiadások 
„Rendezvénypark kialakítása” kiemelt előirányzatra.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
 

 
 
 
 
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 
óra 20 perckor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 

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

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 

            _________________________ 
            Szabados Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


