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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Települési Értéktár Bizottsága alakuló 
ülésén. 
 
Az ülés időpontja:2018. február 5. 8,00 óra 
 
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a bizottság tagjai közül: 

Pepóné Lóczi Ildikó elnök 
Maróti Hajnalka 
Zsigáné Kósa Edit 
Oryszcsák György 
Zelenyánszki András 

 
 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: 

Ránkli Ferenc polgármester 
 

Jegyzőkönyvvezető:  
  SzabadosHenriette 
 
 
Pepóné Lóczi Ildikó elnök: 
Köszönti a tagokat, meghívottakat, az alakuló ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 fő bizottsági tagból jelen van 5 fő bizottsági tag.   
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Zsigáné Kósa Edit bizottsági tagot. 
 
A bizottság5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
5 igen - szavazattal: 
 

1/2018. (II.05.) TÉB határozat 
 

Telekgerendás Község Önkormányzat Települési 
Értéktár Bizottsága elfogadta Zsigáné Kósa Edit tagot, 
a 2018. február 5-i bizottsági ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőjének. 

 
 
 
Pepóné Lóczi Ildikó elnök: 
Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 
 
I. Helyettes megválasztása. 
II. Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának, értéktárba történő 

felvételre irányuló javaslat Adatlapjának jóváhagyása. 
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III. Nyilvánosságra hozatal meghatározása. 
IV. 2018. évi munkaterv elfogadása. 
V. A bizottság működésének 2018. évi pénzügyi, tárgyi és technikai feltételeinek 

biztosítására vonatkozó javaslat megtárgyalása. 
VI. Egyéb javaslatok, bejelentések. 
 
 
A bizottság5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
5 igen - szavazattal: 
 

2/2018. (II.05.) TÉB határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzat Települési 
Értéktár Bizottsága a 2018. február5-i ülés napirendi 
pontjait elfogadta. 

      
 
       
I. sz. napirendi pont 
Helyettes megválasztása. 
Pepóné Lóczi Ildikó elnök: 
Az elnök helyettesítésére megbízott tag megválasztása. Fontos, hogy legyen helyettes, ha az 
elnök akadályoztatása esetén nem tud részt venni valamilyen rendezvénye, legyen, aki 
helyettesíti. Egyeztetett Maróti Hajnalkával, vállalná a feladatot. Az előterjesztést a tagok 
megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a tagokat.  
 
A bizottság5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
5 igen - szavazattal: 
 

3/2018. (II.05.) TÉB határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Települési 
Értéktár Bizottsága az elnök helyettesítésére megbízott 
bizottsági tagnak Maróti Hajnalkát választja meg. 
 
Az elnök helyettesítése esetén a megbízott bizottsági 
tag feladatai: 

 a bizottság ülésének összehívása, vezetése,  
 a bizottság képviselete külső állami, önkormányzati, 

társadalmi, gazdasági szervek, szervezetek előtt. 
 
 

Felelős: bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
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II. sz. napirendi pont 
Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának, értéktárba történő felvételre 
irányuló javaslat Adatlapjának jóváhagyása. 
Pepóné Lóczi Ildikó elnök: 
Az előterjesztést a tagok megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a tagokat. 
 
A bizottság5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
5 igen - szavazattal: 
 

4/2018. (II.05.) TÉB határozat 
 
Telekgerendás Község Önkormányzatának Települési 
Értéktár Bizottsága a 141/2017. (XII. 06.) 
önkormányzati határozatban szereplő Szervezeti és 
Működési Szabályzatot, valamint annak mellékletét 
megismerte, tudomásul vette.  

 
Felelős: bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
  

III. sz. napirendi pont 
Nyilvánosságra hozatal meghatározása. 
Pepóné Lóczi Ildikó elnök: 
A bizottság feladata, hogy nyilvántartsa, illetve, hogy nyilvánosságra hozza az értéktárban 
szereplő adatokat. A lehetőségeket megvizsgálva, nem csak az a fontos, hogy az értéktárban 
lévőkről értesüljenek a lakosok, hanem mindenki szerezzen tudomást arról is, hogy javalatot 
tehet az értéktárba történő felvételre. Az előterjesztést a tagok megkapták. 
Kérdés,hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a tagokat. 
 
 
A bizottság5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
5 igen - szavazattal: 
 

5/2018. (II.05.) TÉB határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Települési 
Értéktár Bizottsága a bizottság működéséről, a 
települési értéktárba történő felvételre irányuló 
javaslattétel lehetőségéről a helyi kiadványon és a 
www.telekgeredas.hu felületen keresztül tájékoztatja 
Telekgerendás község lakosságát. 

 
Felelős: bizottság elnöke 
Határidő: folyamatos 
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IV. sz. napirendi pont 
2018. évi munkaterv elfogadása. 
Pepóné Lóczi Ildikó elnök: 
A munkatervben június, és december hónapban szerepel beszámoló a képviselő-testület felé. 
Ez az SZMSZ-ben foglaltak szerint lett megállapítva. Az előterjesztést a tagok megkapták. 
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a tagokat. 
 
 
A bizottság5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
5 igen - szavazattal: 
 

6/2018. (II.05.) TÉB határozat 
 

Telekgerendás Község Önkormányzatának Települési 
Értéktár Bizottsága elfogadja a 2018 évi Munkatervet. 

 
Felelős: bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
 
V. sz. napirendi pont 
A bizottság működésének 2018. évi pénzügyi, tárgyi és technikai feltételeinek biztosítására 
vonatkozó javaslat megtárgyalása. 
Pepóné Lóczi Ildikó elnök: 
A pénzügyi támogatást az önkormányzat biztosítja, és a technikai feltételekkel is segítségére 
lesz a bizottságnak. Számításai alapján 200 ezer forintra lenne szükség a bizottság 
működéséhez. Az előterjesztést a tagok megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra 
kéri a tagokat 
 
 
A bizottság5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
5 igen - szavazattal: 
 

7/2018. (II.05.) TÉB határozat 
 

Telekgerendás Község Önkormányzatának Települési 
Értéktár Bizottsága 2018. évi pénzügyi feltételeinek 
biztosításához Telekgerendás Község 
Önkormányzatának egyszeri, 200.000, azaz kettőszáz- 
ezer forint összegű támogatását kéri. 

 
Felelős: bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
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Pepóné Lóczi Ildikó elnök: 
A második határozati javaslatnál szavazásra kéri a tagokat. 
 
A bizottság5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
5 igen - szavazattal: 
 

8/2018. (II.05.) TÉB határozat 
 

Telekgerendás Község Önkormányzatának Települési 
Értéktár Bizottsága a 2018. évi működéséhez 
szükséges tárgyi és technikai feltételek biztosítását 
Telekgerendás Község Önkormányzatától kéri. 

 
Felelős: bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 

 
Egyéb észrevétel nem érkezett, az elnök megköszöni a részvételt, a bizottsági ülést 8 óra 15 
perckor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 _________________________   __________________________ 
 Pepóné Lóczi Ildikó             Zsigáné Kósa Edit 
          elnök     jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 
 

          _________________________ 
            SzabadosHenriette 

       jegyzőkönyvvezető 
 


