
1 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2021. szeptember 29.  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 

Kocziszky Henrietta 
Pepóné Lóczi Ildikó  
Potocska Zsolt 
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. 
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Pepóné Lóczi Ildikó és Potocska Zsolt képviselőket. 
Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

 49/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Pepóné Lóczi Ildikó és Potocska 
Zsolt képviselőket, a 2021. szeptember 29-i soros nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri egy új napirendi pont felvételét. Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását.  
 
I. Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) számú 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló rendelet 
módosítása. 

II. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
III. A helyi környezet és tűz védelméről és a települési tisztaságról szóló 15/2013.(X.30.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 
IV. Telekgerendás Község Önkormányzatának 14/2014. (X.22) a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása. 
V. Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde alapító okiratának módosítása. 
VI. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 
VII. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2021/2022 nevelési évről szóló munkatervének 

elfogadása. 
VIII. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évről szóló beszámoló 

elfogadása. 
IX. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Telekgerendási Szlovákok 

Nemzetiségi Önkormányzatával. 
X. Önkormányzati Hivatal és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztás 

felülvizsgálata. 
XI. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi 

fordulójához történő csatlakozás. 
XII. Alföldvíz Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv. 
XIII. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása. 
XIV. Első lakáshoz jutók rendelet megalkotása. 
XV. Első lakáshoz jutók támogatása. 
XVI. Döntés polgármester juttatásáról. 
XVII. Egyebek. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

50/2021 (IX.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2021. szeptember 29-i soros nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta. 

            
        
I. sz. napirendi pont 
Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) számú az 
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, a rendelet tervezetet az ÜVB megtárgyalta.  
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.  
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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 6/2021. 
(IX.29.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1/2021.(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
II. sz. napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Takarékoskodtak, lehetnek még váratlan kiadások. Ha minden rendben lesz, akkor az év 
második felében hajtanak végre beruházásokat. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot. 

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

51/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
I. féléves pénzforgalmi teljesítését megtárgyalta és azt 
elfogadja. 

 

 

III. sz. napirendi pont: 
A helyi környezet és tűz védelméről és a települési tisztaságról szóló 15/2013.(X.30.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 
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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 7/2021. 
(IX.29.) önkormányzati rendeletét a helyi 
környezet és tűz védelméről és a települési 
tisztaságról szóló 15/2013.(X.30.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 

IV. sz. napirendi pont: 
Telekgerendás Község Önkormányzatának 14/2014. (X.22) a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotást.  
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 8/2021. 
(IX.29.) önkormányzati rendeletét Telekgerendás 
Község Önkormányzatának 14/2014. (X.22) a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról. 

 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
 
V. sz. napirendi pont: 
Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde alapító okiratának módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Két határozati javaslatot kell megszavazni. Kérdés? 
Nincs. Szavazásra bocsátja a módosításról szóló határozati javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

52/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratának módosítását az 1. melléklet szerint 
jóváhagyja. 
 
Felkéri Telekgerendás Község Önkormányzata 
kirendeltség-vezetőjét, hogy a módosító alapító 
okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az 
intézmény részére küldje meg. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
 
          

Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja az egységes szerkezetről szóló határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 

 
 

                                                                      53/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat 
   

Telekgerendás Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Hétszínvirág Óvoda és 
Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratot a 
2.melléklet szerinti formában és tartalommal 
elfogadja. 
 
Felkéri Telekgerendás Község Önkormányzata 
kirendeltség-vezetőjét, hogy az egységes 
szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi 
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje 
meg. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester    
Határidő: értelem szerint 
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VI. sz. napirendi pont: 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
Zsigáné Kósa Edit óvodavezető: 
A Magyar Államkincstár kérte a módosítást. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

54/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
        Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
VII. sz. napirendi pont: 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2021/2022 nevelési évről szóló munkatervének elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

55/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
2021/2022 nevelési évre vonatkozó munkatervét. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
       Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
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VIII. sz. napirendi pont: 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évről szóló beszámoló elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Zsigáné Kósa Edit óvodavezető: 
Sok tervük volt, de a járvány miatt ennek egy része meghiúsult. Igyekeznek pótolni, ha a 
járványhelyzet engedi. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

56/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
2020/2021. nevelési évről szóló beszámolóját. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
        Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
IX. sz. napirendi pont: 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi 
Önkormányzatával. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Ellenőrzés kérte a felülvizsgálatot. A Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata 
is el fogja fogadni. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

57/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat 
    

1.)Telekgerendás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
melléklete szerinti együttműködési megállapodást. 
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2.) Felhatalmazza a polgármestert az együtt működési 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
X. sz. napirendi pont: 
Önkormányzati Hivatal és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztás 
felülvizsgálata. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

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

58/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzata az Újkígyósi 
Közös Önkormányzati Hivatal Telekgerendási 
Kirendeltsége és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
intézmények közötti munkamegosztási megállapodást 
az előterjesztés 1. sz. számú melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

  
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség –vezető 
      Zsigáné Kósa Edit intézményvezető 

 
 
 
 
XI. sz. napirendi pont: 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához 
történő csatlakozás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 

59/2021. (IX.29.) önkormányzati határozata 
    

1. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányait kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2022. évi 
fordulójához. 

2. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Ránkli Ferenc polgármestert, 
hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja, amellyel 
egyidejűleg kijelenti, hogy vállalja az elektronikus 
pályázati rendszerhez történő csatlakozást is. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: 2021. október 1. 

     
 
 
XII. sz. napirendi pont: 
Alföldvíz Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Potocska Zsolt képviselő:  
Ezek a költségek kié? Önkormányzaté? 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az önkormányzat bérbe adja az hálózatot, a vízmű nem fizet, a bérleti díj fejében felújít, 
bekötést végez. Gyakorlatilag pénzmozgás nincs. Egyéb kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 

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

60/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás község önkormányzat képviselő-
testülete úgy határoz,  hogy a Magyar Energetikai  és 
Közmű-szabályozási Hivatal Gördülő Fejlesztési Terv 
jóváhagyására irányuló eljárást tudomásul veszi, és  az 
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 
(5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.sz.) által az 
önkormányzat részére a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ (4) bekezdése 
alapján véleményezésre megküldött Gördülő 
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Fejlesztési Tervben (felújítási-, pótlási terv-és 
összefoglaló táblázat) foglaltakkal egyetért. 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
XIII. sz. napirendi pont: 
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Zelenyánszki András képviselő 
Nem lesz járvány? 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Ezt előre nem tudhatjuk, majd kiderül, változtatni lehet majd az időponton. Egyéb kérdés? 
Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javalatot.  
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 
 

61/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2021. november 17. napján   17 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart az Önkormányzati Hivatal 
tanácskozótermében. 

 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 

  Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 

XIV. sz. napirendi pont: 
Első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
A rendeletet életszerűsítjük, 90 napról a kérelem benyújtása 180 napra nő, a hitelügyintézés 
elég hosszú. Az elidegenítési tilalmat is kivesszük a rendeletből, a bankok nehezen engedik 
meg, hogy más is bejegyezzen elidegenítési tilalmat.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. 
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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 9/2021. 
(IX.29.) önkormányzati rendeletét az első 
lakáshoz jutók támogatásáról. 

 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
XV. sz. napirendi pont: 
Első lakáshoz jutók támogatása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Két kérelmező van, így két esetben kell a 
képviselőknek szavazniuk. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
A Kántor- Ilyés kérelmezők esetében nem a kiküldött előterjesztést kell megszavazni, hanem 
az imént elfogadott rendelet szerinti határozati javaslatot. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja az első határozati javalatot.  
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 
 

62/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás község önkormányzatának képviselő-testülete az első lakáshoz jutók  
támogatásáról szóló 9/2021.(IX.29.) rendelete alapján: 
 
1,/ Kántor Kristóf Telekgerendás, Viola u. 14. és felesége Kántor-Ilyés Alexandra 
Dévaványa, Árpád u. 33. B. lph. 3. em. 11. kérelmezőket a Telekgerendás, Munkás u. 2. 
szám alatti, belterület 69 hrsz.-ú kivett lakóház, megvásárlásához 300.000, azaz 
Háromszázezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 
 
2,/ Kérelmezők, mint az ingatlan tulajdonosai tudomásul veszik, hogy a képviselő-testület 
határozatát követően, a támogatási szerződés aláírásának napjával kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy az ingatlan 5 éven belüli elidegenítése esetén a támogatás összegét a rendeletben 
meghatározott módon kamatokkal megnövelt összegben kötelesek visszafizetni. 
Megkeresem a közös önkormányzati hivatal pénzügyi csoportját, hogy kérelmezők részére a 
Raiffaisen   Banknál vezetett 12056008-01776641-00100003 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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Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja az második határozati javalatot.  
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -6 igen - szavazattal: 

 
63/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat 

    
Telekgerendás község önkormányzatának képviselő-testülete az első lakáshoz jutók  
támogatásáról szóló 9/2021.(IX.29.) rendelete alapján: 
 
1,/ Hirják István Ábel és felesége Hirják István Ábelné Varga-Orvos Gréta Olga 
kérelmezőket a Telekgerendás, Béke utca 4. szám alatti, belterület 316 hrsz.-ú kivett lakóház,   
megvásárlásához 300.000, azaz Háromszázezer forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesíti. 
 
2,/ Kérelmezők, mint az ingatlan tulajdonosai tudomásul veszik, hogy a képviselő-testület 
határozatát követően, a támogatási szerződés aláírásának napjával kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy az ingatlan 5 éven belüli elidegenítése esetén a támogatás összegét a rendeletben 
meghatározott módon kamatokkal megnövelt összegben kötelesek visszafizetni. 
Megkeresem a közös önkormányzati hivatal pénzügyi csoportját, hogy kérelmezők részére a 
K&H   Banknál vezetett 10402609-86767475-52691007 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 
 
 
XVI. sz. napirendi pont: 
Döntés polgármester juttatásáról. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Az alpolgármester javasolta, az előterjesztésben benne van. A javaslat nem csak az idei évre 
szól, hanem átívelő. Meghatározott időben, meghatározott összeggel. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés? Nincs. Kéri a képviselőket szavazzanak. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen, 1 tartózkodó - szavazattal: 

64/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ránkli Ferenc polgármester úr 
részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H § -a szerint 
jutalmat állapít meg, melynek összege a polgármester illetményének 1 havi összege, azaz 
bruttó 498.600 + járulékai. 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának 
2021. évi kifizetéséről, melynek fedezete a 2021 évi költségvetési tartalék. 



13 
 

 
Telekgerendás község Képviselő-testülete a polgármester jutalmát a 2021. évi 
költségvetésében biztosította. 
 
Felkéri a kirendeltség-vezetőt, hogy ebben a választási ciklusban az éves költségvetésben 
biztosítsa a polgármester egyhavi jutalmát, melynek éves kifizetésére minden év november 
hónapban kerülhet sor. 
  
Határidő:   folyamatos 
Felelős:   Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető  
 
 
XVII. sz. napirendi pont: 
Egyebek. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket, ha van, hiszen régen üléseztek. 
Potocska Zsolt képviselő: 
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő beszélt utak, házak önkormányzati tulajdonba 
adásáról. Hogy áll az ügy? 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Az un. Tóth és Szűcs házat nem kapja meg az önkormányzat, más cég tulajdona. A többi 
felajánlott ingatlan ügye folyamatban van. Egyéb kérdés? Nincs. 
 
 
     
Egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt 
ülést 17 óra 25 perckor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 

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

    jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

            _________________________ 
            Szabados Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


