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Telki Község Jegyzője 

 

Tájékoztató  

 

Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Szociális Bizottság döntéseiről 

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 17/2014. (X.20.) Ör. 18. § (4) bekezdése alapján a folyamatban lévő és lejárt határidejű 

határozatokban történt intézkedésekről az alábbiak tájékoztatót adom. 
 

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatai:  

Telki Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

96/2019.(VI.25.) Öh. számú  

Határozata 

 

Telki Óvoda Óvodavezetői pályázatokkal kapcsolatos 

döntés 

 

Telki Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Telki Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) 

megbízásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 

A képviselő-testület a Telki Óvodavezetői álláshely betöltésére kiírt pályázati kiírás alapján a 

benyújtott pályázatok értékelése alapján Szarvas Mónika pályázó pályázati anyagát érvénytelennek 

minősíti, így a pályázati eljárás keretében a pályázatot érdemben nem tárgyalja. 

Végrehajtás: Intézkedést nem igényel 

 

Telki község  Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

97/2019.(VI.25.) számú 

önkormányzati határozata 

 

Telki Óvoda Óvodavezető kinevezéséről 

 

Telki Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Telki Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) 

megbízásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

A képviselő-testület megbízza Petrovszkiné Krizsán Adriennt 2019. augusztus 15.napjától 2024. 

augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre a Telki Óvoda óvodavezetői ( magasabb vezetői ) 

teendőinek ellátásával. 

A képviselő-testület az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 

XXXXII. törvény alapján határozza meg. 

Felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói, adminisztratív 

intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:   polgármester 

Végrehajtás: Megtörtént 

 

Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

98/2019. (VI.25.) számú 

önkormányzati határozata 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra vonatkozó 

pályázat benyújtásáról 

Telki Óvoda névváltoztatásáról 

 

1.Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Telki Óvoda elnevezés helyébe 

a Telki Zöldmanó Óvoda elnevezés lépjen. 
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2. Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a Telki Óvoda Alapító Okirata módosításának 

előkészítésére. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  polgármester 

Végrehajtás : Alapító Okirat módosítás folyamatban 

 

Telki Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

99/2019 (VI.25) számú 

önkormányzati határozata 

Telki 733/8 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó Helyi Építési 

Szabályzat módosításáról 

 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a Solloshi Residence 

Kft. (1037 Budapest, Lángliliom utca 4. 20. ép. fszt. 1) Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: 

HÉSZ) módosítására vonatkozó kérelmét a Telki 733/8 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó 

társasházak kérdésében, mert a bemutatott tervanyag településrendezési szempontból előzetesen 

alkalmasnak látszik a HÉSZ módosítás megalapozására, a vonatkozó településrendezési szerződés 

előkészítésének megkezdésére. 

Felkéri a polgármestert, hogy a hatályos HÉSZ módosítására vonatkozó településtervezői ajánlatot 

és szerződés-tervezetet, valamint a kérelmezővel megkötendő településrendezési szerződés tervezetét 

készítse elő. 

Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés tervezeteket a következő rendes képviselő-testületi ülésre 

terjessze a testület elé. 

Felelős:                      polgármester 

Határidő:                     azonnal 

Végrehajtás : szerződéskötés folyamatban 

 

Telki község Önkormányzat 

 Képviselő-testülete 

100/ 2019. (VI .25.) számú 

önkormányzati határozata 

Helyi Építési Szabályzat módosításhoz kapcsolódó kérdések 

 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tervezési szerződést köt a 

Kasib Mérnöki iroda Kft. -vel (1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.) a Helyi Építési Szabályzat és 

Településképi rendelet módosításának elkészítésére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyes lakossági kérelmezőkkel a 

településrendezési szerződés megkötésére a Helyi Építési Szabályzat módosításának 

költségviseléséről. 

Határidő:   2019. június 21. 

Felelős:   polgármester 

Végrehajtás: Megtörtént 

 

Telki Község Önkormányzat 

Képviselő-testület 

87 /2019. (V.27.) számú 

önkormányzati határozata 

Az önkormányzati tulajdonú Intézmények üzemeltetési 

feladataira 

vonatkozó pályázat elbírálásáról 

 

Telki Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy feladat kiszervezés okán az Telki Önkormányzat 

munkavállalói létszámát 3 fővel csökkenti. 
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A munkavállalói munkaviszony megszűnéséből eredő pénzügyi fedezetet az önkormányzat a 

2019.évi költségvetéséből biztosítja. 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

Végrehajtás: Megtörtént 

 

Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

101/2019. (VI.25.) számú 

önkormányzati határozata 

A Közterület-felügyelő munkájáról szóló beszámoló 

 

Telki Község Képviselő-testülete elfogadja Telki Község Önkormányzat közterület-felügyelő 2018-

01-01-2019.05.31. időszakra vonatkozó tevékenységéről szóló beszámolót. 

Felelős:     polgármester, jegyző 

Határidő:   folyamatos  

Végrehajtás: Intézkedést nem igényel 

 

Telki község Önkormányzat 

képviselő-testület 

102/2019. (VI. 25.) számú 

önkormányzati határozata 

Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár  

helyiség bérletének kérdéséről 

 

 

Telki Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közösségi ház és könyvtár helyiség bérlete 

során az új intézményvezető kinevezéséig, de legkésőbb 2019. szeptember 15-ig az alábbi bérleti 

díjakat alkalmazza. A bérleti díjak esetében egyedi kaució kiköthető.  

 

  BÉRLŐ HELYSZÍN ÁTMENETI DÍJ (NYÁR) 

1. 

Helyi 

magánszemélyek Pajta  5.000Ft/óra, max.25.000 Ft 

    

Egész 

komplexum javaslat: 20.000Ft/óra, max. 100.000 Ft 

    Nagyterem  5.000Ft/óra, max. 25.000 Ft 

    Kisterem  3.000Ft/óra, min. 2 óra, max. 24.000 Ft 

        

2. Külsősök Pajta 10.000Ft/óra, max.50.000Ft 

    

Egész 

komplexum javaslat: 30.000 Ft/óra, max. 150.000 Ft 

    Nagyterem 10.000Ft/óra, max.80.000Ft 

    Kisterem  6.000Ft/óra      max. 48.000 Ft 

3. Helyi 

civilszervezetek 

Pajta 
civil szervezetek működéséhez szükséges program 

esetén ingyenes, egyéb esetben a helyi díjszabás 

érvényes 

    

Egész 

komplexum   

    Nagyterem   

    Kisterem   

4. Sörpad garnitúra   1500 Ft/garnitúra, kaució 15.000 Ft/ garnitúra 
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Határidő: értelemszerűen  

Felelős: polgármester 

Végrehajtás : Intézkedést nem igényel 

 

Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

103/2019. (VI.25.) számú 

önkormányzati határozata 

Az önkormányzat tulajdonában lévő 

gépjárművek értékesítéséről 

Telki Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közterület-felügyelő részére egy új Dacia 

Duster típusú gépjárművet vásárol. A gépjármű vételára 4.299.990.- Ft, melyet a 2019.évi 

költségvetés biztosítja. 

A képviselő-testület dönt arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Kia kisteher gépjárművet 

illetve, a LADA NIVA típusú gépjárművet értékesíti. A vételár a költségvetésben biztosított 

költségvetési keretet emeli. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések megkötésére. 

Felelős:                 polgármester 

Határidő:               értelem szerint 

Végrehajtás : Megtörtént a pályáztatás 

 

Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

104/2019. (VI. 25.) számú 

önkormányzati határozata 

Közösségi ház kiégészítő eszközök beszerzése 

 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közösségi ház és könyvtár 

kiegészítő eszközök beszerzésére jóváhagyja Huszka Attila e.v. ajánlatát, vele vállalkozási szerződést 

köt bruttó 1.564.621.-Ft összegben a 2019.évi költségvetés elkülönített előirányzat terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő:   folyamatos 

Felelős:   polgármester 

Végrehajtás : Megtörtént 

 

Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

105/2019. (VI. 25.) számú 

önkormányzati határozata 

Egészségház klíma rendszerének kiépítéséről 

 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki Egészségház épületében 

klíma rendszer kiépítését megrendeli a DBB Electro Service Kft.-től (1116 Budapest, Vegyész u. 17-

25. ) 2.447.711.- Ft+Áfa összegben. 

A beruházás pénzügyi fedezetét a 2019. évi költségvetés felhalmozási tartalék kerete biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozási szerződés aláírása. 

Felelős:                    polgármester 

Határidő:                  azonnal 

Végrehajtás: Megtörtént. 

 

Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Telki Kultúra Alapítvány többlet támogatási igényéről 
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106/2019. (VI.25.) számú 

önkormányzati határozata  

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki Kultúra Alapítvány 

részére bruttó 100.000.- Ft összegű támogatást biztosít a 2019. évi költségvetés polgármesteri tartalék 

terhére. 

Egyúttal a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az épület hivatalos használatbavételi 

engedélyezési eljárás befejezéséig a Telki Kultúra Alapítványon keresztül biztosítja a Pajta bérletét. 

Felelős:                     polgármester 

Határidő:                  azonnal 

Végrehajtás : Megtörtént. 

 

Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

107/2019. (VI.25.) számú 

önkormányzati határozata 

Forgalomképes önkormányzat ingatlanok értékesítésre 

történő kijelöléséről szóló 

58/2019.(III.25. ) Öh számú határozat módosításáról 

 

Telki Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Forgalomképes önkormányzat ingatlanok 

értékesítésre történő kijelöléséről szóló 58/2019.(III.25.) Öh számú határozatát módosítja és a 1266/5 

hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölését visszavonja. 

Felelős:                    Polgármester 

Határidő:               azonnal 

Végrehajtás : Intézkedést nem igényel 

 

Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

108/2019. (VI.25.) számú 

önkormányzati határozata  

Az önkormányzat tulajdonában lévő 

közérdekű bérlakás bérleti jogáról 

 

Telki Község Képviselő-testülete Vetési Vincéné köztisztviselőt a Telki, Zápor u 7/C. számú 

közérdekű bérlakás bérlőjéül 2019. szeptember 1.-től 2024. augusztus 31-ig szóló határozott időre 

vagy a köztisztviselői jogviszonyának fennállásáig terjedő időszakra kijelölte. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítására.  

Felelős:               Polgármester 

Határidő:           2019.09.01. 

Végrehajtás : A szerződés aláírásra került. 

 

Telki község Önkormányzat 

képviselő-testület 

109/2019. (VI. 25.) számú 

önkormányzati határozata  

A polgármester jutalmáról 

 

Telki Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Deltai Károly polgármestert három havi bruttó 

illetményének  megfelelő összegű jutalomban  részesítse. 

 

Határidő: 2019. június 30. 

Felelős: Jegyző, Pénzügyi Csoport 

Végrehajtás : Megtörtént. 

Telki, 2019. június 20. 

2019.évben 42 szociális ügyben hozott határozatot a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben. 

            dr. Lack Mónika 

          jegyző 


