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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A 
rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 
Az ülés időpontja: 2020. január 22.  A kezdés időpontja: 7,35 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 képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: 

Dr. Csatlós László 
 

Jegyzőkönyvvezető:  
   Szabados Henriette 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Köszönti a képviselőket, a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 7 fő 
képviselőből jelen van 4 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kindli András 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: 
 
 

1/2020. (I.22.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kindli András és Pepóné Lóczi Ildikó 
képviselőket, a 2020. január 22-i rendkívüli nyílt képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását. majd. 
 

I. Delegálás a DAREH önkormányzati társulásba, és a Békéscsaba és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulásba. 
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A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 

2/2019. (I.22.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. január 22-i rendkívüli nyílt ülés napirendi 
pontját elfogadta. 

                 
                      

I. sz. napirendi pont  
Delegálás a DAREH önkormányzati társulásba, és a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulásba. 

 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. A választások után újra szükséges a delegálás. A két 
határozati javaslatot külön-külön kell megszavazni. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a DAREH önkormányzati társulásba szóló delegálási 
határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 

3/2020. (I.22.) önkormányzati határozat 
 

Telekgerendás Község önkormányzat képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a DAREH önkormányzati 
társulásba Ránkli Ferenc polgármestert delegálja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásba 
szóló delegálási határozati javaslatot. 

 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 
 

4/2020. (I.22.) önkormányzati határozat 
 

Telekgerendás Község önkormányzat képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a Békéscsaba és Térsége 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásba Ránkli 
Ferenc polgármestert delegálja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli nyílt ülést 7 óra 
40 perckor bezárta. 
 
 
 

 
k.m.f. 

 
 

 _________________________   __________________________ 
             Ránkli Ferenc             Dr. Csatlós László 
  polgármester                       jegyző 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                     Kindli András                  Pepóné Lóczi Ildikó 

    jegyzőkönyv-hitelesítő                                   jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 

      
            

___________________ 
   Szabados Henriette  
 jegyzőkönyv-hitelesítő 


