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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 
Az ülés időpontja: 2020. október 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 

Kindli András 
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 7 fő képviselő. 
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kocziszky Henrietta és Kindli András képviselőket. 
Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 
 

 58/2020. (X.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kocziszky Henrietta és Kindli 
András képviselőket, a 2020. október 14-i soros nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri két új napirendi pont felvételét. Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását.  
 
I. Közmeghallgatás. 
II. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
III. Telekgerendás község település rendezési tervének módosítása. 
IV. Telekgerendás Község Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása. 
V. Prémium Magyar Államkötvény-állomány ügye. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 
 

59/2020. (X.164) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. október 14-i soros nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta. 

I. sz. napirendi pont 
Közmeghallgatás. 
Ránkli Ferenc polgármester: 
A közmeghallgatásra nem érkezett senki, így a további napirendi pontokkal folytatják az 
ülést. 
 
                   
II. 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 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 
 

60/2020. (X.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. 
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III. sz. napirendi pont 
Telekgerendás község település rendezési tervének módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető:  
A településrendezés során megtörténik a mezőgazdasági területekből belterületi lakóterületté 
való nyilvánítás, a már jórészt valósan lakóterületként használt részek esetében. A tervezett 
lakóterületeket és a biológiai aktivitásérték egyensúlyának biztosításához használt területeket 
kiemelt fejlesztési területté szükséges nyilvánítani, így gyorsabb és egyszerűbb eljárás 
valósulhat meg. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Két határozati javaslat van, külön-külön kell megszavazni. Szavazásra bocsátja az első 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 

61/2020. (X.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a 0136/68 hrsz-ú út, a 0134 
hrsz-ú út, a 0131/1 hrsz-ú vasút, a 079/3 hrsz-ú vasút, 
a 886 hrsz-ú Kossuth utca, a 958 hrsz-ú út, a 070 hrsz-
ú út, a 065 hrsz-ú út, a 063/1 hrsz-ú 47-es főút, a 05 
hrsz-ú 47-es főút és a 04 hrsz-ú út által határolt 
területre vonatkozóan elindítja a hatályos 
településrendezési terv módosítását. A módosítás 
célja, hogy a közművel már jórészt ellátott, a község 
északi és déli oldalán húzódó kertes mezőgazdasági 
területekből – igazodva a valós használathoz – 
belterületi lakóterületek legyenek kialakítva. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
          

Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 

62/2020. (X.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a kertes mezőgazdasági 
területek lakóterületté történő átalakítása érdekében 
tervezett településrendezési tervmódosításhoz a – a 
tervezett lakóterületeket és a biológiai aktivitásérték 
egyensúlyának biztosításához használt területeket – a 
891-910, a 913-936, a 888, az 517/1-2, az 518/1-2, az 
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519/1-2, az 520/1-2, az 521, 522, 523, 524/1-2, az 
525-540, az 541/1-2, az 542, az 543/1-2, az 544/1-2, 
az 545/1-2, az 546/1-2, az 547/1-2, az 548/1-2, az 
549/1-2, az 550, az 551/1-2, az 552/1-2, az 553/1-2, az 
554/1-2, az 555/1-2, az556/1-2, az 557/1-2, az 558/1-
2, az 559/1-2, az 560, 561, a 872, a 873-884, a 337/2, a 
337/1, a 0132/61-64, a 335/4, a 334/6, a 334/5, a 
334/3, a 0133/1, a 779/5, a 779/4, a 750/2, a 815/2, a 
798-814, a 751-777, a 730/2, a 716/1-2, és a 717-729 
helyrajzi számú területeket kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
IV. sz. napirendi pont: 
Telekgerendás Község Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 

63/2020. (X.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2021. évi belső ellenőrzési tervét a jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Kosznáné Dr. Pule Ilona 
Határidő: 2021. december 31. 

  
  
   
V. sz. napirendi pont: 
Prémium Magyar Államkötvény-állomány ügye. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták. A korábbiakban munkamegbeszélésen volt szó a 
kötvényekről, annak megfelelően lett elkészítve a határozati javaslat.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
A visszavásárlási folyamat el lett indítva, csak akkor nyúlnak hozzá, ha nagyon kell, 
Decemberben már látni lehet, hogy kell-e ebben az esztendőben. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 
 

64/2020. (X.14.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
és gazdálkodásáról szóló 1/2020. (II.12.) 
önkormányzati rendeletének 2. melléklet 1. cím, 4. 
alcím, 1. előirányzat csoportjában biztosított fedezet 
alapján az önkormányzat tulajdonában álló, 2020/I 
sorozatszámú Prémium Magyar Államkötvény-
állomány egészének lejárat előtt történő visszaváltását 
tudomásul veszi és felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                 Kocziszky Henrietta                   Kindli András 

    jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

            _________________________ 
            Szabados Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


