
1 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2018. november 14.  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   
                         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 4 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kerekes József és Pepóné Lóczi Ildikó képviselőket. Kéri, aki 
egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 
 

100/2018. (XI.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kerekes József és Pepóné Lóczi Ildikó 
képviselőket, a 2018. november 14-i soros nyílt képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 
 
 

 
 
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. 
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II. Tájékoztató helyi önszerveződő közösségek munkájáról, eredményeiről. 
III. A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervének elfogadása. 
IV. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018.(II.14.) az önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
V. Beszámoló Telekgerendás Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedéves 

teljesítéséről. 
VI. Beszámoló a helyi adóztatás tapasztalatairól, különös tekintettel a behatási tevékenységre. 
VII. Temetőbővítéshez telek vásárlása. 
VIII. Zárt ülés. 
 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 
 

101/2018. (XI.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. november 14-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 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 
 

102/2018. (XI.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 
Tájékoztató helyi önszerveződő közösségek munkájáról, eredményeiről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, a polgárőrök beszámolójában nem szerepel, hogy vért is 
szállítanak. A focisták pályáztak, és nyertek egy defibrillátort. Kérdés, hozzászólás? Nincs, szavazásra 
kéri a képviselőket. 
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A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 
 

103/2018. (XI.14) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önszerveződő közösségek munkájáról, 
eredményeiről szóló tájékoztatásokat elfogadja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
III. sz. napirendi pont: 
A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervének elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 
 

104/2018. (XI.14) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 2019. I. félévi 
munkatervet. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
 
IV. sz. napirendi pont: 
Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018.(II.14.) az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
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:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül46 fő az alábbi döntést hozta 
 46 igen - szavazattal: 
 

A szavazás eredményeként a testület 4 igen, 
szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. 
(IX.12.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 
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1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
V. sz. napirendi pont: 
Beszámoló Telekgerendás Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedéves 
teljesítéséről. 
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 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 

105/2018. (XI.14) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2018. III. negyedévi költségvetésének pénzforgalmi 
teljesítését megtárgyalta és azt elfogadja. 

 
 
VI. sz. napirendi pont: 
Beszámoló a helyi adóztatás tapasztalatairól, különös tekintettel a behatási tevékenységre.  
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 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 
 

106/2018. (XI.14) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi adóztatás 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

 
 
 
VII. sz. napirendi pont: 
Temetőbővítéshez telek vásárlása. 
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. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 
 

107/2018. (XI.14) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
úgy határoz, hogy a köztemető jövőbeni bővítése céljából 
meg kívánja vásárolni az értékbecslésben meghatározott 
áron a: 

- 855. hrsz. kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant, 459.987,- forint. 

Az ingatlan vételárának fedezetéül a 2018. évi költségvetés 
általános tartalékát jelöli meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvétel teljes körű 
lebonyolítására.  
 
Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő: folyamatos 
 

 
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 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                   Kerekes József                   Pepóné Lóczi Ildikó 

    jegyzőkönyv hitelesítő                        jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

            _________________________ 
            Szabados Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


