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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2019. november 13.  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 
  Kindli András 

Kocziszky Henrietta  
                        Pepóné Lóczi Ildikó 
       Sipiczki Máton 
               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 Kindli András és Sipiczki Márton képviselőket. Kéri, 
aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen - szavazattal: 
 
 

96/2019. (XI.13.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kindli András és Sipiczki Márton 
képviselőket, a 2019. november 13-i soros nyílt ülés 
jegyzőkönyv-hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását. A zárt ülés napirendje a IX. napirendi pont lesz.  
 
I. Tájékoztató helyi önszerveződő közösségek munkájáról, eredményeiről. 
II. A Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének elfogadása. 
III. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019.(II.13.) az 

önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása. 

IV. Beszámoló Telekgerendás Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I- III. 
negyedéves teljesítéséről. 

V. Beszámoló a helyi adóztatás tapasztalatairól, különös tekintettel a behatási 
tevékenységre. 

VI. Pénzügyi átcsoportosítás. 
VII. Polgármester elismeréséről való döntés. 
VIII. 2020. évi belső ellenőrzési terv. 
IX. Zárt ülés. (Bursa pályázatok.) 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen - szavazattal: 
 
 

97/2019. (XI.13.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. november 13-i soros nyílt és zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta. 

          
 
 
I. sz. napirendi pont 
Tájékoztató helyi önszerveződő közösségek munkájáról, eredményeiről. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás?  
Haraszti Mihály Telekgerendási Polgárőr Egyesület elnöke: 
Szóban szeretné a beszámolót kiegészíteni. Sajnos a polgárőrség nagyon kevés órát teljesít. 
2000 órát teljesítenek, de 5-6000 órát kellene. Sajnos nincsenek már lelkes polgárőrök. A 
polgárőrséggel kapcsolatban szeretné megkérdezni az önkormányzatot, hogy egyáltalán 
szüksége van-e a polgárőrségre, mert nem látja azt a közeli összefogást, ami volt a 
polgárőrség és az önkormányzat között. Három éve volt egy incidens a sportpályán a 
falunapon, az incidens miatt Kindli András nagyon csúnyán beszélt vele, lemocskolta, és a 
polgárőrséget is leminősítette. Ő is polgárőr, és nem ehhez illően tette, amit tett. Igaz nem 
fizeti a polgárőrségnél a tagdíjat, itt megkéri, hogy adja le a polgárőr igazolványát. Ez nagyon 
rosszul esett neki, így a polgárőrségnél december 31-el befejezte az elnökséget, befejezte a 
vezetését. Vannak polgárőrök, igaz elnök még nincs, rábízza polgármester úrra, hogy találjon 
egy vezetőt, aki segít neki benne, hogy ne menjen szét a polgárőrség, mert úgy gondolja 
szükség van rá. Ha új vezető lesz, nem akar teljesen kilépni a polgárőrségből, mert ő volt a 
kezdeményezője, továbbra is segítené a vezetést, ha szükség van rá. Köszöni az eddigi 



3 
 

hozzáállást és támogatást, mert nem mondhatja, hogy nem kaptak támogatást, mert 
maximálisan kaptak. Az Andrással kapcsolatos dolgot teljesen kihúzza ebből, mert ő már 
régóta nem támogatja a polgárőrséget. Köszöni a szót.   
Kindli András alpolgármester: 
Hogy nem támogatja a polgárőrséget? Szerinte befizette a tagsági díjat, de megkeresi a 
számviteli bizonylatot. A térfigyelő kamera kinek a tulajdonában van? 
Haraszti Mihály Telekgerendási Polgárőr Egyesület elnöke: 
Az önkormányzatéban. 
Kindli András alpolgármester: 
Ez is támogatja a polgárőrséget. A villanyszámlát is ő fizeti, amit egy kamera használ, ami az 
ő tulajdonában lévő ingatlanról kapja az áramellátást. Nem érti a 3 évvel ezelőtti incidens 
miért lett felemlegetve, úgy érzi azt akkor megbeszélték. Túlfokozott hangulat volt akkor, az, 
hogy mocskolódott volna, az túlzás, de csúnya volt az is, amikor az ott lévőket inzultálták, és 
nem volt ott a polgárőrség. Sikerült azt a dolgot lerendezni, és ő úgy gondolja a dolog meg lett 
beszélve. Be fogja vinni a polgárőr igazolványt és le fogja adni. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Egy kérdés, akkor az önkormányzat nem támogatja a polgárőrséget? Úgy érzi maximális 
támogatást kapnak. 
Haraszti Mihály Telekgerendási Polgárőr Egyesület elnöke: 
Nem, akkor másképp mondja, a baráti viszony lelazult nagyon. El van felejtve a polgárőrség, 
egy rendezvényen sem, egy polgárőr napon sincs ott a polgármester, mint más településekről. 
Semmi kis elismerést sem kapnak, egy kis csomagot, hogy jól dolgoztak. Az egyik polgárőr 
megjegyezte, hogy mások kapnak, de ők nem kapnak elismerést. Itt a köszönésen kívül nincs 
elismerés. Itt az elismeréseket azok kapják, akik palacsintát sütnek a rendezvényeken egy 
évben egyszer, meg gulyáslevest főznek. A polgárőrség éjjel nappal talpon van, bár most már 
nagyon lelazult, ez így nincs elismerve, bár anyagi támogatást azt kapnak. A kamerák 
felszerelését a polgárőrség is támogatja anyagilag. Arról volt szó, hogy azok a lakosok, 
akiknek az ingatlanjáról kapja a kamera az áramellátást, vállalják annak költségét. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Ha jól emlékszik beszéltek erről, elnézést kért, hogy nem tud minden rendezvényre elmenni, 
de neki is van hétvégéje, családja, magánélete. Tavaly is ott volt Kétegyházán, ha jól 
emlékszik együtt főztek a polgárőr napon. A polgárőrnapra nem tudott elmenni, de megígérte, 
hogy elmegy a közgyűlésre, és meg fogja ajándékozni azokat a polgárőröket, akiket az 
egyesület elnőke ajánl. Nincs elfelejtve a jutalom, de akkor nem tudott elmenni. 
Haraszti Mihály Telekgerendási Polgárőr Egyesület elnöke: 
De ott több szem többet lát, látják a polgárőrök, hogy más településen elismerik a 
polgárőrséget, itt nem. Ha a polgármester akar majd vele beszélgetni valamiről, akkor 
szívesen beszél vele. (Haraszti Mihály távozik a teremből.)  
Nagy Imréné Örökifjak Nyugdíjas Klub elnöke: 
Kicsit vidámabbat szeretne mondani. Ennek fele sem volt igaz. Lemaradt a beszámolójából, 
hogy 220 ezer forint értékben 19 darab asztalt vettek a művelődési házba, és ezt a falu részére 
is, nem csak a civil szervezeteknek. Köszönik a támogatást, további jó munkát és jó 
egészséget kívánnak a képviselő-testületnek. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Egyéb hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen - szavazattal: 
 
 

98/2019. (XI.13.) önkormányzati határozat 
    

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

II. sz. napirendi pont 
A Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének elfogadása. 
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: 
 
 

99/2019. (XI.13.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
2020. I. félévi munkatervet. 

 
 
 
 
III. sz. napirendi pont: 
Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019.(II.13.) az önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. ÜVB megtárgyalta. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az előterjesztést az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
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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 
9/2019.(XI.13.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1/2019.(II.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 

 
IV. sz. napirendi pont: 
Beszámoló Telekgerendás Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I- III. 
negyedéves teljesítéséről. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az előterjesztést az ÜVB megtárgyalta, javasolja a beszámoló elfogadását.  
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: 
 
 

100/2019. (XI.13.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
I.-III. negyedéves pénzforgalmi teljesítését 
megtárgyalta és azt elfogadja. 

 
 
V. sz. napirendi pont: 
Beszámoló a helyi adóztatás tapasztalatairól, különös tekintettel a behatási tevékenységre. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az előterjesztést az ÜVB megtárgyalta, javasolja a beszámolót elfogadásra.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a képviselőket.  
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
- 6 igen - szavazattal: 
 
 

101/2019. (XI.13.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi adóztatás 2019. évi beszámolóját 
elfogadja. 

 
VI. sz. napirendi pont: 
Pénzügyi átcsoportosítás. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ÜVB megtárgyalta. 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az előterjesztést az ÜVB megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
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: 
 
 

102/2019. (XI.13.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. évi költségvetési rendeletében az 
Önkormányzat címen, a Tartalékok alcímen belül, az 
Általános tartalék előirányzat csoportból 20.283 Ft-ot 
átcsoportosít a Felhalmozási célra átadott 
pénzeszközök alcím, Fel nem használt pályázati előleg 
visszafizetése előirányzatcsoportba. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
VII. sz. napirendi pont: 
Polgármester elismeréséről való döntés. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Bejelenti érintettségét. Kéri a képviselőket szavazzanak a polgármester érintettségi 
bejelentéséről. 
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
- 5 igen, 1 tartózkodó - szavazattal: 
 
 

103/2019. (XI.13.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi Ránkli Ferenc polgármester 
érintettségi bejelentését a polgármester elismerése 
szavazás kapcsán. 

 
 
Pepóné Lóczi Ildikó ÜVB elnöke:  
Az előterjesztést az ÜVB megtárgyalta, 2 igen és 1 tartózkodó szavazattal javasolja a 
határozati javaslat elfogadását. 
Kindli András alpolgármester:  
Az ÜVB ülésen kifejtette véleményét, kéri a kirendeltség-vezető asszony a további 
ismertetésre. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
November 31-ig szükséges a döntést meghozni, és az elszámolást elkészíteni, annak 
érdekében, hogy ez az összeg a 2019. évi költségvetést terhelje. Az a  800 milliós támogatás, 
ami az elmúlt öt évben jött, nyilván Neki köszönhető. Minden Telekgerendási lakosra közel 
500 ezer forintnyi támogatás jutott. Ebben benne van infrastruktúra, és egyéb más közösségi 
célú beruházás is. El kell mondani, hogy a polgármester a szabadságából 10-15 napot vett ki 
évente, a többit csak kiírta. Nyilván olvassák a médiában, hogy más településeken a 
polgármesterek ezt nem teszik meg, és a ciklus végén kifizettetik a több havi szabadság 
megváltást. Ha itt ez így menne, akkor a polgármesternek kb. 8 havi juttatást kellene kifizetni, 
a törvény erejénél fogva, de ő nem élt ezzel a kiskapuval. Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt 
öt évben, csak egy képviselő-testületi ülésről maradt távol, amikor a Budapestre kellett 
mennie. Az elmúlt öt évben juttatást nem vett fel. Ha lett volna a választáson másik induló, és 
nem a jelenlegi polgármester nyer, akkor is ki kellett volna neki fizetni 3 havi juttatást. Ez be 
is lett tervezve a költségvetésbe, de ennél több is adható lett volna neki. Az Mötv. szerint a 
leköszönő polgármesternek 3 havi juttatás kötelező, 3 havi adható. A  javaslatban viszont csak 
két havi juttatás szerepel.  
Kindli András alpolgármester:  
Kérdés, hozzászólás? 
Zelenyánszki András képviselő: 
ÜVB ülésen elmondta, a település soha nem fejlődött ennyit, mint az elmúlt öt évben, ha 
valamikor, akkor most megérdemli a polgármester ezt a juttatást. 
Kocziszky Henrietta képviselő: 
Egyre többen érdeklődnek eladó ingatlanok iránt, látják a fejlődést. 
Sipiczki Márton képviselő: 
Elmondta az ÜVB ülésen, milyen aggályai vannak. ÜVB döntött, a képviselő-testület is fog. 
Kindli András alpolgármester:  
Szavazásra kéri a képviselőket.  
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A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 
- 4 igen, 1 tartózkodó - szavazattal: 
 

104/2019. (XI.13.) 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 2 havi 
összege, azaz bruttó 997.200.- Ft + járulékai. 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy 
intézkedjen a polgármester jutalmának 2019. évi 
kifizetéséről, melynek fedezete a 2019. évi 
költségvetési tartalék. 
  
Határidő:  2019. november 30. 
Felelős: Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-
vezető  

 
Ránkli Ferenc polgármester: 
Köszöni a képviselő-társai támogatást, Nem szeretett volna hozzászólni, de ugyanolyan 
lendülettel és plusz energia befektetésével fog dolgozni a továbbiakban is, hogy tovább 
fejlődjön a település. Akikkel együtt dolgozik, azok tudják mennyi energiát fektet be, 
néha a családjától elvéve az időt. Közel 150 nap szabadságot hagyott elveszni ebben a 
ciklusban. 
 
VIII. sz. napirendi pont: 
2020. évi belső ellenőrzési terv. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
Most voltak tárgyalva a civil szervezet beszámolói, akik szép számmal vannak a településen. 
A civil szervezetek támogatása lesz felülvizsgálva, hogy megfelelően működnek-e, illetve az 
elkövetkezendő öt évre jogi alapot teremtenek ezzel a civil szervezetek ténykedésének, 
korábban  volt már vizsgálva, de a jogszerű működést aktualizálni kell. 
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: 
 
 

105/2019. (XI.13.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2020. évi ellenőrzési tervét a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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Felelős: Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
Határidő: 2020. december 31. 

 
 
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 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                       Kindli András                 Sipiczki Márton 

    jegyzőkönyv hitelesítő                             jegyzőkönyv hitelesítő 
    
 
 

            _________________________ 
            Szabados Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


