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SZÁM SZÖVEG FELELŐS HATÁRIDŐ

1/2013. (01.22.)
A települési szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával és ártalmatlanításával 

összefüggő kérdések (A Szolgáltató AVE Zrt-vel kötött szerződés módosítása.)
Polgármester 2013.01.31

2/2013. (01.22.) Telki község Önkormányzata Sportkoncepciójáról (2012 – 2014) Polgármester 2014.05.30

3/2013. (01.22.)

A jogszabályi változások önkormányzatunk és szervei, intézményei működésére 

gyakorolt hatásáról - Telki község Képviselő-testülete és Szervei szervezetére és 

működésére vonatkozó szabályzatok módosításáról

Polgármester, Jegyző 2013.01.30

4/2013. (01.22.) Telki első köztéri szobrának felállításáról Polgármester 2013.05.30

5/2013. (01.22.)
Az önkormányzat tulajdonában levő  Telki, Sármány utca (Öreghegy) 1411/2 hrsz.-

ú ingatlan értékesítéséről
Polgármester 2012.02.28

6/2013. (02.01)

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, 

korszerűsítése” pályázat benyújtása Telki Község közvilágításának 

energiatakarékos korszerűsítése

Polgármester
Pályázat benyújtása: 2013. 

február 5.

7/2013. (02.01)

„Épületenergetikai fejlesztések és 

közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése”

pályázat benyújtása

Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Telki, Muskátli u. 2. szám alatti 

épület világításának korszerűsítése

Polgármester
Pályázat benyújtása: 2013. 

február 5.

8/2013. (02.01)

Épületenergetikai fejlesztések és 

közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése”

pályázat benyújtása

Telki, Fő u. 12. szám alatti Könyvtár épület energiahatékonysági korszerűsítése

Polgármester
Pályázat benyújtása: 2013. 

február 5.

9/2013. (02.19) A Budajenő-Telki Egyházközség támogatásáról Polgármester 2013. március 10.

../HATÁROZATOK/2013/1.2013 (01.22.) A települési szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával és ártalmatlanításával összefüggő kérdések.doc
../HATÁROZATOK/2013/1.2013 (01.22.) A települési szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával és ártalmatlanításával összefüggő kérdések.doc
../HATÁROZATOK/2013/2.2013 (01.22.) Telki község Önkormányzata Sportkoncepciójáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/3.2013 (01.22.) A jogszabályi változások önkormányzatunk és szervei, intézményei működésére gyakorolt hatásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/3.2013 (01.22.) A jogszabályi változások önkormányzatunk és szervei, intézményei működésére gyakorolt hatásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/3.2013 (01.22.) A jogszabályi változások önkormányzatunk és szervei, intézményei működésére gyakorolt hatásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/4.2013 (01.22.) Telki első köztéri szobrának felállításáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/5.2013 (01.22.) Ingatlanértékesítésről.doc
../HATÁROZATOK/2013/5.2013 (01.22.) Ingatlanértékesítésről.doc
../HATÁROZATOK/2013/6.2013 (02.01)Telki Község közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése -pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/6.2013 (02.01)Telki Község közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése -pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/6.2013 (02.01)Telki Község közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése -pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/7.2013(02.01)Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Telki, Muskátli u. 2. szám alatti épület világításának korszerűsítése - pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/7.2013(02.01)Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Telki, Muskátli u. 2. szám alatti épület világításának korszerűsítése - pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/7.2013(02.01)Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Telki, Muskátli u. 2. szám alatti épület világításának korszerűsítése - pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/7.2013(02.01)Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Telki, Muskátli u. 2. szám alatti épület világításának korszerűsítése - pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/7.2013(02.01)Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Telki, Muskátli u. 2. szám alatti épület világításának korszerűsítése - pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/8.2013(02.01)Telki, Fő u. 12. szám alatti Könyvtár épület energiahatékonysági korszerűsítése - pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/8.2013(02.01)Telki, Fő u. 12. szám alatti Könyvtár épület energiahatékonysági korszerűsítése - pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/8.2013(02.01)Telki, Fő u. 12. szám alatti Könyvtár épület energiahatékonysági korszerűsítése - pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/8.2013(02.01)Telki, Fő u. 12. szám alatti Könyvtár épület energiahatékonysági korszerűsítése - pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/9.2013(02.19) A Budajenő-Telki Egyházközség támogatásáról.doc
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10/2013. (02.19) Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2013. évi támogatásáról Polgármester 2014. március 15.

11/2013. (02.19)
Telki Község Képviselő-testülete és szervei 2013. évi költségvetésében 

„Támogatás” céljára elkülönített előirányzat összegének felhasználása

Szociális Egészségügyi 

és Ifjúsági Bizottság 

elnöke, Telki Kultúra 

Közhasznú Alapítvány 

Kuratóriumának Elnöke, 

Polgármester

2013. december 31. 

12/2013. (02.19)

Szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó megállapodások felülvizsgálata 

Ellátási és Együttműködési Szerződés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Közép-Magyarországi Régiójával (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

családsegítés,

gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat)

Polgármester 2013. március 30.

13/2013. (02.19)

1.      A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Telki, 

Muskátli utca 2. szám alatti épületének napi takarítási valamint nagytakarítási 

munkálatainak elvégzése

Polgármester 2013. február 20.

14/2013. (02.19)
Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2013-2014. évi fenntartási, 

kátyúzási munkáinak elvégzésére pályázat kiírásáról.
Polgármester

Pályázatok benyújtása: 2013. 

március 14. Pályázatok 

értékelése, döntés: 2013. 

március 30.

15/2013. (02.19) Telki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának jóváhagyása. polgármester 2013.március 1.

16/2013. (02.19)
Az építményadóról szóló 19/2012. (11.29.) Ör. számú rendelet  módosítására 

vonatkozó javaslatról
jegyző 2013.február 25.

17/2013(02.19.) Telkiért Érdemérem adományozásáról Polgármester 2013.05.31

18/2013.(03.19.)
Csatlakozás a Gemenc Zrt „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” 

mozgalmához.
Polgármester 2014.04.15

19/2013.(03.19.) Tájékoztató a Telki körüli erdők kezelési koncepciójáról Polgármester azonnal

../HATÁROZATOK/2013/10.2013(02.19) Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2013. évi támogatásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/11.2013(02.19) Telki község Képvis. testülete és szervei költségvetésében támogatás céljára elkülönített el. összegének felh.doc
../HATÁROZATOK/2013/11.2013(02.19) Telki község Képvis. testülete és szervei költségvetésében támogatás céljára elkülönített el. összegének felh.doc
../HATÁROZATOK/2013/12.2013(02.19) Szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó megállapodások felülvizsgálata.doc
../HATÁROZATOK/2013/12.2013(02.19) Szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó megállapodások felülvizsgálata.doc
../HATÁROZATOK/2013/12.2013(02.19) Szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó megállapodások felülvizsgálata.doc
../HATÁROZATOK/2013/12.2013(02.19) Szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó megállapodások felülvizsgálata.doc
../HATÁROZATOK/2013/12.2013(02.19) Szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó megállapodások felülvizsgálata.doc
../HATÁROZATOK/2013/13.2013(02.19)A Pipacsvirág Magy.-Ang. Két Tan. Nyelvű Ált. Isk. épületének napi takarítási és nagytakarítási munk. elv. .doc
../HATÁROZATOK/2013/13.2013(02.19)A Pipacsvirág Magy.-Ang. Két Tan. Nyelvű Ált. Isk. épületének napi takarítási és nagytakarítási munk. elv. .doc
../HATÁROZATOK/2013/13.2013(02.19)A Pipacsvirág Magy.-Ang. Két Tan. Nyelvű Ált. Isk. épületének napi takarítási és nagytakarítási munk. elv. .doc
../HATÁROZATOK/2013/14.2013(02.19)Az önkormányzat tulajdonában levő úthálózat 2013-14. évi fenntartási, kátyúzási munkáinak elv. pály. kiírásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/14.2013(02.19)Az önkormányzat tulajdonában levő úthálózat 2013-14. évi fenntartási, kátyúzási munkáinak elv. pály. kiírásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/15.2013(02.19)Telki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának jóváhagyása.doc
../HATÁROZATOK/2013/16.2013(02.19)Az építményadóról szóló 19.2012 (11.29) Ör. rendelet módosítására vonatkozó javaslatról.doc
../HATÁROZATOK/2013/16.2013(02.19)Az építményadóról szóló 19.2012 (11.29) Ör. rendelet módosítására vonatkozó javaslatról.doc
../HATÁROZATOK/2013/17.2013(02.19)Telkiért érdemérem adományozásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/18.2013(03.19)Csatlakozás a Gmenc Zrt minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát mozgalmához.doc
../HATÁROZATOK/2013/18.2013(03.19)Csatlakozás a Gmenc Zrt minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát mozgalmához.doc
../HATÁROZATOK/2013/19.2013(03.19)Tájékoztató a Telki körüli erdők kezelési koncepciójáról.doc
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20/2013.(03.19.) A vezetékes ivóvíz és szennyvízcsatorna-hálózat  teljes körű kiépítéséről Polgármester
Folyamatos- Első tájékoztató 

2014. március 1. 

21/2013.(03.19.) Telki Község Képviselő-testülete 2013. évi Közbeszerzési Tervéről Polgármester 2013. december 15. 

22/2013.(03.19.)
Telki belterületi úthálózatának felújításáról, fenntartásáról, a szennyvízcsatorna-

hálózat építéséről szóló koncepció végrehajtásáról
Polgármester 2014. március 1.

23/2013.(03.19.) Telki község Járdaépítési Programjáról Polgármester
Folyamatos   Első beszámolás -

2014. március 1.

24/2013.(03.19.) Telki belterületi úthálózata forgalomtechnikai tervének végrehajtásáról. Polgármester

2014. március 1. 

forgalomcsillapítás - 

szerződéskötés - 2013.04.15.  

Megvalósítás - 2013.06.15.       

25/2013.(03.19.) A Zápor utca felújításáról Polgármester 2013. április 30. 

26/2013.(03.19.) A Telki Óvodába történő beiratkozás meghatározásáról Polgármester 2014. március 30.

27/2013.(03.19.)
Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2013-2014. évi fenntartási, 

kátyúzási munkáinak elvégzésére pályázat kiírásáról. Pályázat elbírálása.
Polgármester

Szerződés megkötése      2013. 

március 30.       Megbízás 

lejárta 2014. december 31.

28/2013.(03.19.)

A Telki, Fő utca – Hóvirág utca csomópontjának átépítésére, valamint a Telki, 

Budajenői úton (1103 j. út 10+450 szelvényében) új gyalogátkelőhely létesítésére 

kiírt közbeszerzés elbírálása.

Polgármester

Eredményhirdetés: 2013. március 

22.               Szerződés 

megkötése: Legkorábban az 

eljárás eredményhirdetését követő 

11. nap                            

Megbízás lejárta 2013. július 12.                                       

Az eljárás eredményhirdetését 

követő 112. nap

29/2013.(04.23.) A 2012. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról Polgármester,Jegyző 2013.10.10

../HATÁROZATOK/2013/20.2013(03.19)A vezetékes ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat teljes körű kiépítéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/21.2013(03.19)Telki község képviselő-testülete 2013. évi Közbeszerzési tervéről.doc
../HATÁROZATOK/2013/22.2013(03.19)Telki belterületi úthálózatának felújításáról, a szennyvízcsatorna hálózat építéséről szóló koncepció végrehajtásáróll.doc
../HATÁROZATOK/2013/22.2013(03.19)Telki belterületi úthálózatának felújításáról, a szennyvízcsatorna hálózat építéséről szóló koncepció végrehajtásáróll.doc
../HATÁROZATOK/2013/23.2013(03.19)Telki község Járdaépítési programjáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/24.2013(03.19)Telki belterületi úthálózata forgalomtechnikai tervének végrehajtásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/25.2013(03.19)A Zápor utca felújításáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/26.2013(03.19)A Telki óvodába történő beiratkozás meghatározásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/27.2013(03.19)Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2013-14 évi fenntartási és káty. munkáinak elvégzésére kiírt pály. elbír.doc
../HATÁROZATOK/2013/27.2013(03.19)Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2013-14 évi fenntartási és káty. munkáinak elvégzésére kiírt pály. elbír.doc
../HATÁROZATOK/2013/28.2013(03.19)A Telki, Fő utca – Hóvirág utca csomóp. átép., vmint a Telki, Budajenői úton új gyalogátkelőhely létesítésére kiírt közbeszerzés elbírálása.doc
../HATÁROZATOK/2013/28.2013(03.19)A Telki, Fő utca – Hóvirág utca csomóp. átép., vmint a Telki, Budajenői úton új gyalogátkelőhely létesítésére kiírt közbeszerzés elbírálása.doc
../HATÁROZATOK/2013/28.2013(03.19)A Telki, Fő utca – Hóvirág utca csomóp. átép., vmint a Telki, Budajenői úton új gyalogátkelőhely létesítésére kiírt közbeszerzés elbírálása.doc
../HATÁROZATOK/2013/29.2013(04.23) A 2012. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról.doc
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30/2013.(04.23.)
Pályázat benyújtása Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 

(gépjárműbeszerzés)
Polgármester 2013.05.02

31/2013.(04.23.)
Az önkormányzat és a jegyző településrendezési, terület és településfejlesztési, 

építésügyi, településüzemeltetési feladatainak ellátásáról.
Polgármester 2013. május 30.

32/2013(04.23.)
Létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségvetési támogatás igényléséről A 

3/2013. (01.22.) Öh. számú határozat módosítása, kiegészítése.
Polgármester, Jegyző 2013. április 30

33/2013(04.23) Telki első köztéri szobrának felállításával összefüggő kérdések Polgármester 2013. május 15.

34/2013(04.23)
Az önkormányzat tulajdonában levő Telki, Sármány utca (Öreghegy) 1411/2 hrsz.-

ú ingatlan értékesítéséről
Polgármester 2013.05.31

35/2013(04.23.)

Budajenői út - Fő utca - Muskátli utca - Napsugár út komplex forgalmi 

csomópontjának átépítése. (I. építési szakasz megvalósítására közbeszerzés 

kiírása)

Polgármester

Közbeszerzés előkészítése, 

kiírása - 2013. május 10.                           

Döntés   - 2013. június 15. 

Megvalósítás  - 2013. július 1. 

– 2013. augusztus 15.

36/2013(05.21.)
A Telki térségében tervezett erdőkitermelésekről Megállapodás a Pilisi Parkerdő 

Zrt-vel.
Polgármester 2013. június 1.

37/2013(05.21.)
A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás 

megszüntetésével összefüggő kérdésekről Polgármester 2013.07.30

38/2013(05.21.) a Buda-környéki Önkormányzati Társulásról Polgármester

39/2013(05.21.) a Helyi Építési Szabályzat módosítás kezdeményezéséről Polgármester

40/2013(05.21.) Telki Víz Kft. 2012. évi beszámolója

Polgármester

     Kft. Ügyvezetője 2013. május 31

41/2013(05.21.)
A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat munkájáról
Aljegyző azonnal

../HATÁROZATOK/2013/30.2013(04.23)Pályázat benyújtása közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása.doc
../HATÁROZATOK/2013/30.2013(04.23)Pályázat benyújtása közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása.doc
../HATÁROZATOK/2013/31.2013(04.23)Az Önkormányzat és a jegyző településrendezési ter. és tel. fejl. építésügyi tel. üzemeltetési felad. ellátásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/31.2013(04.23)Az Önkormányzat és a jegyző településrendezési ter. és tel. fejl. építésügyi tel. üzemeltetési felad. ellátásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/32.2013(04.23) Létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségvetési tám. igényléséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/32.2013(04.23) Létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségvetési tám. igényléséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/33.2013(04.23) Telki első köztéri szobrának felállításával összefüggő kérdések.doc
../HATÁROZATOK/2013/34.2013(04.23) Az önkormányzat tulajdonában levő Sármány u. 1411-2 hrsz.ú ing. ért.doc
../HATÁROZATOK/2013/34.2013(04.23) Az önkormányzat tulajdonában levő Sármány u. 1411-2 hrsz.ú ing. ért.doc
../HATÁROZATOK/2013/35.2013(04.23)A Budajenői út-Fő út-Muskátli-Napsugár út komplex forg. csomópont. átép.doc
../HATÁROZATOK/2013/35.2013(04.23)A Budajenői út-Fő út-Muskátli-Napsugár út komplex forg. csomópont. átép.doc
../HATÁROZATOK/2013/35.2013(04.23)A Budajenői út-Fő út-Muskátli-Napsugár út komplex forg. csomópont. átép.doc
../HATÁROZATOK/2013/36.2013(05.21.)A Telki térségében tervezett fakitermelésekről, megállapodás a Pilisi Parkerdővel.doc
../HATÁROZATOK/2013/36.2013(05.21.)A Telki térségében tervezett fakitermelésekről, megállapodás a Pilisi Parkerdővel.doc
../HATÁROZATOK/2013/37.2013(05.21.)A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás.doc
../HATÁROZATOK/2013/37.2013(05.21.)A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás.doc
../HATÁROZATOK/2013/37.2013(05.21.)A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás.doc
../HATÁROZATOK/2013/38.2013(05.21.)A Buda-környéki Önkormányzati Társulásról.doc
../HATÁROZATOK/2013/38.2013(05.21.)A Buda-környéki Önkormányzati Társulásról.doc
../HATÁROZATOK/2013/39.2013(05.21.)A Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése.doc
../HATÁROZATOK/2013/40.2013(05.21.)A Telki-Víz Kft 2012. évi gazdálkodásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/41.2013(05.21.)A gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkájáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/41.2013(05.21.)A gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkájáról.doc
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42/2013(05.21.)
Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról és a 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről
Aljegyző 2013.05.31

43/2013(05.21.)
Tiltakozás a Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

alapító okiratának módosítása ellen.
Polgármester 2013.05.24

44/2013(05.21.) Temetővel összefüggő kérésekről. Polgármester
folyamatos-első beszámolás 

2014. május 5.

45/2013(05.21.) Kripta építésének lehetőségéről Polgármester
Szolgáltató tájékoztatása – 

2013. június 5.

46/2013(05.21.) Kiss Gusztáv a temető területének bővítésével összefüggő felajánlása Polgármester 2013. július 30

47/2013(05.21.)

A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és 

ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés 

kiírása.

Polgármester OKFON 

Zrt

Közbeszerzés előkészítése, 

kiírása 2013. június 10    

Döntés az új szolgáltatóról   

2013. szeptember 10.

48/2013(05.21.) A 1002. sz. Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat kérelméről Polgármester 2013. június 1

49/2013(05.21)

Pályázat benyújtása

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása

(gépjárműbeszerzés)
Polgármester Jegyző    2013. május 22.

50/2013(05.21)
Az önkormányzat tulajdonában levő 

Telki, Sármány utca (Öreghegy) 1411/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Polgármester 2013. május 31.

../HATÁROZATOK/2013/42.2013(05.21.)A jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről.doc
../HATÁROZATOK/2013/42.2013(05.21.)A jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről.doc
../HATÁROZATOK/2013/43.2013(05.21.)Tiltakozás a Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alapító okiratának módosítása ellen.doc
../HATÁROZATOK/2013/43.2013(05.21.)Tiltakozás a Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alapító okiratának módosítása ellen.doc
../HATÁROZATOK/2013/45.2013(05.21.)Kripta építésének lehetőségéről.doc
../HATÁROZATOK/2013/45.2013(05.21.)Kripta építésének lehetőségéről.doc
../HATÁROZATOK/2013/46.2013(05.21.)Kiss Gusztáv a temető területének bővítésével összefüggő felajánlása.doc
../HATÁROZATOK/2013/47.2013(05.21.)A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása.doc
../HATÁROZATOK/2013/47.2013(05.21.)A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása.doc
../HATÁROZATOK/2013/47.2013(05.21.)A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása.doc
../HATÁROZATOK/2013/48.2013(05.21.)A 1002. sz. Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat kérelméről.doc
../HATÁROZATOK/2013/49.2013(05.21.)Pályázat benyújtása A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása.doc
../HATÁROZATOK/2013/49.2013(05.21.)Pályázat benyújtása A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása.doc
../HATÁROZATOK/2013/49.2013(05.21.)Pályázat benyújtása A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása.doc
../HATÁROZATOK/2013/49.2013(05.21.)Pályázat benyújtása A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása.doc
../HATÁROZATOK/2013/50.2013(05.21.)A Telki, Budajenői út - Fő utca - Muskátli utca - Napsugár út komplex forgalmi csomópontjának átépítése 1 szakaszának megval. kiírt közb. elb.doc
../HATÁROZATOK/2013/50.2013(05.21.)A Telki, Budajenői út - Fő utca - Muskátli utca - Napsugár út komplex forgalmi csomópontjának átépítése 1 szakaszának megval. kiírt közb. elb.doc
../HATÁROZATOK/2013/50.2013(05.21.)A Telki, Budajenői út - Fő utca - Muskátli utca - Napsugár út komplex forgalmi csomópontjának átépítése 1 szakaszának megval. kiírt közb. elb.doc
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51/2013(05.29)

A Telki, Budajenői út - Fő utca - Muskátli utca - Napsugár út 

komplex forgalmi csomópontjának átépítése I. építési szakaszának 

megvalósítására kiírt közbeszerzés elbírálása.
Polgármester

 Eredményhirdetés: 2013. 

május 31.                                 

Szerződés megkötése: 

Legkorábban az eljárás 

eredményhirdetését követő 11. 

nap

 Megbízás lejárta  2013. 

augusztus 15.  Az eljárás 

eredményhirdetését követő 76. 

nap

52/2013. (VI.19.) 

A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás 

megszüntetésével összefüggő kérdésekről Polgármester 2013.június 30

53/2013. (VI.19.) 

A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás 

megszüntetésével összefüggő kérdésekről Polgármester azonnal

54/2013. (VI.19.) 

A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás 

megszüntetésével összefüggő kérdésekről Polgármester azonnal

55/2013. (VI. 25.) Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, a körzeti megbízott munkájáról  Polgármester, Rendőrség 2013. június 30.

56/2013. (VI.25.) 
A Telki Óvoda

 2012/2013. nevelési év munkájáról
Óvodavezető 2014. június 30.

57/2013. (VI.21.) A Telki Óvoda alapító okiratának módosításáról
Óvodavezető                          

Jegyző
2013. augusztus 01

58/2013. (VI.25.) 

A Telki Óvoda

2013/2014. tanévének előkészítéséről.

A Telki Óvoda maximális csoport létszámának túllépéséről

Polgármester                        

Óvodavezető
2013. szeptember 1

59/2013. (VI.25.) 
Beszámoló a védőnői, a háziorvosi, valamint a gyermekorvosi szolgálat 

helyzetéről
Polgármester

Beszerzések, karbantartási 

feladatok – 2013. október 10

../HATÁROZATOK/2013/51.2013(05.29)A Telki, Budaj. út Fő u. Muskát.u. Naps. út kompl. forg. csom. átép. I. ép. szak. megv. kiírt közbesz. elb.doc
../HATÁROZATOK/2013/51.2013(05.29)A Telki, Budaj. út Fő u. Muskát.u. Naps. út kompl. forg. csom. átép. I. ép. szak. megv. kiírt közbesz. elb.doc
../HATÁROZATOK/2013/51.2013(05.29)A Telki, Budaj. út Fő u. Muskát.u. Naps. út kompl. forg. csom. átép. I. ép. szak. megv. kiírt közbesz. elb.doc
../HATÁROZATOK/2013/51.2013(05.29)A Telki, Budaj. út Fő u. Muskát.u. Naps. út kompl. forg. csom. átép. I. ép. szak. megv. kiírt közbesz. elb.doc
../HATÁROZATOK/2013/52.2013(06.19)A Budaörsi kistérség megszünettésévek kapcsolatos kérdésekről.doc
../HATÁROZATOK/2013/52.2013(06.19)A Budaörsi kistérség megszünettésévek kapcsolatos kérdésekről.doc
../HATÁROZATOK/2013/52.2013(06.19)A Budaörsi kistérség megszünettésévek kapcsolatos kérdésekről.doc
../HATÁROZATOK/2013/53.2013(06.19)A Budaörsi kistérség megszüntetésével kapcsolatos kérdésekről.doc
../HATÁROZATOK/2013/53.2013(06.19)A Budaörsi kistérség megszüntetésével kapcsolatos kérdésekről.doc
../HATÁROZATOK/2013/53.2013(06.19)A Budaörsi kistérség megszüntetésével kapcsolatos kérdésekről.doc
../HATÁROZATOK/2013/54.2013(06.19)A Budaörsi kistérség megszüntetésével kapcsolatos kérdésekről.doc
../HATÁROZATOK/2013/54.2013(06.19)A Budaörsi kistérség megszüntetésével kapcsolatos kérdésekről.doc
../HATÁROZATOK/2013/54.2013(06.19)A Budaörsi kistérség megszüntetésével kapcsolatos kérdésekről.doc
../HATÁROZATOK/2013/55.2013(06.25)Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, a körzeti megbízott munkájáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/56.2013(06.25)A Telki Óvoda 2012_2013 nevelési év  munkájáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/56.2013(06.25)A Telki Óvoda 2012_2013 nevelési év  munkájáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/57.2013(06.25) A Telki Óvoda alapító okiratának módosításáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/58.2013(06.25)A Telki Óvoda 2013_2014 év előkészítése, a maximális csoportlétszám túllépéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/58.2013(06.25)A Telki Óvoda 2013_2014 év előkészítése, a maximális csoportlétszám túllépéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/58.2013(06.25)A Telki Óvoda 2013_2014 év előkészítése, a maximális csoportlétszám túllépéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/59.2013(06.25)Beszámoló a védőnői, a háziorvosi, valamint a gyermekorvosi szolgálat helyzetéről.doc
../HATÁROZATOK/2013/59.2013(06.25)Beszámoló a védőnői, a háziorvosi, valamint a gyermekorvosi szolgálat helyzetéről.doc
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60/2013. (VI.25.) A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Polgármester                    

Jegyző
Folyamatos – 2014. június 10

61/2013. (VI. 25. ) 
Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulással 

összefüggő kérdésekről
Polgármester 2013. július 10

62/2013. (VI.25. ) Páty településrendezési eszközeinek módosítása Polgármester 2014. július 1

63/2013. (VI. 25.)

A Telki, Zápor utca felújításáról

(a Zápor utca I. Szakaszának felújítására közbeszerzés kiírása)

Polgármester

                                

OKFON Zrt

Közbeszerzés előkészítése, 

kiírása   2013. július 20.

Döntés      2013. augusztus 30

64/2013. (V. 21.) 
Orgona utca szabályozásához kapcsolódó terület rendezés

 (Ajándékozási szerződés–145/1 hrsz.)
Polgármester                             

Jegyző
2013. szeptember 30

65/2013. (VI.25.)

A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás 

megszüntetésével összefüggő kérdésekről szóló 52/2013.(VI.19.) Öh. határozat

módosításáról

Polgármester 2013.június 30

66/2013. (VI. 25.)
Az önkormányzat tulajdonában lévő utak 

építésének, felújításának pénzügyi alapjai
Polgármester folyamatos

67/2013. (IX.2.) A polgármester jutalmáról

68/2013. (IX.2.) 

A Zápor utca felújításáról.  (A Zápor utca I. szakaszának felújítására kiírt 

közbeszerzés elbírálása.)

A Telki, Zápor utca I. szakaszának felújítására kiírt 

közbeszerzés elbírálása.

Polgármester

Határidő:      

Eredményhirdetés: 2013. 

09.03.

                                 Szerződés 

megkötése: Legkorábban az 

eljárás eredményhirdetését 

követő 11. nap

../HATÁROZATOK/2013/60.2013(06.25)A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.doc
../HATÁROZATOK/2013/61.2013(06.25)Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulással összefüggő kérdésekről.doc
../HATÁROZATOK/2013/61.2013(06.25)Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulással összefüggő kérdésekről.doc
../HATÁROZATOK/2013/62.2013(06.25)Páty településrendezési eszközeinek módosítása.doc
../HATÁROZATOK/2013/63.2013(06.25)A Telki, Zápor utca felújításáról_a Zápor utca I. Szakaszának felújítására közbeszerzés kiírása.doc
../HATÁROZATOK/2013/63.2013(06.25)A Telki, Zápor utca felújításáról_a Zápor utca I. Szakaszának felújítására közbeszerzés kiírása.doc
../HATÁROZATOK/2013/63.2013(06.25)A Telki, Zápor utca felújításáról_a Zápor utca I. Szakaszának felújítására közbeszerzés kiírása.doc
../HATÁROZATOK/2013/64.2013(06.25)Orgona utca szabályozásához kapcsolódó terület rendezés.doc
../HATÁROZATOK/2013/64.2013(06.25)Orgona utca szabályozásához kapcsolódó terület rendezés.doc
../HATÁROZATOK/2013/64.2013(06.25)Orgona utca szabályozásához kapcsolódó terület rendezés.doc
../HATÁROZATOK/2013/65.2013(06.25)A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás megszüntetésével összefüggő kérdésekről szóló 52_2013 határozat módosításáról .doc
../HATÁROZATOK/2013/65.2013(06.25)A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás megszüntetésével összefüggő kérdésekről szóló 52_2013 határozat módosításáról .doc
../HATÁROZATOK/2013/65.2013(06.25)A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás megszüntetésével összefüggő kérdésekről szóló 52_2013 határozat módosításáról .doc
../HATÁROZATOK/2013/66.2013(06.25)Az önkormányzat tulajdonában lévő utak építésének, felújításának pénzügyi alapjai .doc
../HATÁROZATOK/2013/66.2013(06.25)Az önkormányzat tulajdonában lévő utak építésének, felújításának pénzügyi alapjai .doc
../HATÁROZATOK/2013/67.2013(09.02) A polgármester jutalmáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/68.2013(09.02) A Zápor utca felújításáról .doc
../HATÁROZATOK/2013/68.2013(09.02) A Zápor utca felújításáról .doc
../HATÁROZATOK/2013/68.2013(09.02) A Zápor utca felújításáról .doc
../HATÁROZATOK/2013/68.2013(09.02) A Zápor utca felújításáról .doc
../HATÁROZATOK/2013/68.2013(09.02) A Zápor utca felújításáról .doc
../HATÁROZATOK/2013/68.2013(09.02) A Zápor utca felújításáról .doc
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69/2013. (IX. 10.) 

Az Óvoda - Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány

2012. évi működéséről.

70/2013. (IX.10.) A Telki Óvoda alapdokumentumainak felülvizsgálatáról Polgármester 2013.szeptember 10.

71/2013. ( IX.10.) A Telki Óvoda tanévkezdés tapasztalatairól

72/2013. ( IX.10.) 

Az étkeztetésre vonatkozó 

szolgáltatási szerződés módosításáról Polgármester 2013. szeptember 15.

73/2013. (IX. 10.) 

Telki község Képviselő-testülete és Intézményei

2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról. Polgármester 2014. február 20.

74/2013(IX.10) A településfejlesztési koncepció.doc Polgármester     2014. február 20

75/2013.( IX. 10.) 

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 

módosításának előkészítéséről.

Polgármester                

Pénzügyi és 

Településfejlesztési 

Bizottság elnöke

Vizsgálat és Program 

megvitatása     2013.

Végleges dokumentáció                     

2013.

HÉSZ módositás                                

2014. június 10.

76/2013. ( IX.10.) 

Telki Község Képviselő-testülete 

2013. évi

Közbeszerzési Tervének módosításáról
Polgármester 2013. december 15. 

../HATÁROZATOK/2013/69.2013(09.10)Az Óvoda - Iskola Telkiben Út Európába Alapítvány 2012 évi beszámolójáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/69.2013(09.10)Az Óvoda - Iskola Telkiben Út Európába Alapítvány 2012 évi beszámolójáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/69.2013(09.10)Az Óvoda - Iskola Telkiben Út Európába Alapítvány 2012 évi beszámolójáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/70.2013(09.02) A Telki Óvoda alapdokumentumainak felülvizsgálatáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/71.2013(09.10)A Telki óvoda évkezdés tapasztalatairól.doc
../HATÁROZATOK/2013/72.2013(09.10)Az étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/72.2013(09.10)Az étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/72.2013(09.10)Az étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/73.2013(09.10)A Telki község Képviselő testülete 2013 I. féléves költségvetésének végrehajtásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/73.2013(09.10)A Telki község Képviselő testülete 2013 I. féléves költségvetésének végrehajtásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/73.2013(09.10)A Telki község Képviselő testülete 2013 I. féléves költségvetésének végrehajtásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/74.2013(09.10)A településfejlesztési koncepció.doc
../HATÁROZATOK/2013/75.2013(09.10)A HÉSZ módosítás előkészítése.doc
../HATÁROZATOK/2013/75.2013(09.10)A HÉSZ módosítás előkészítése.doc
../HATÁROZATOK/2013/75.2013(09.10)A HÉSZ módosítás előkészítése.doc
../HATÁROZATOK/2013/76.2013(09.10)Telki község Képviselő testülete a 2013. évi közbeszerzési terv módosításáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/76.2013(09.10)Telki község Képviselő testülete a 2013. évi közbeszerzési terv módosításáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/76.2013(09.10)Telki község Képviselő testülete a 2013. évi közbeszerzési terv módosításáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/76.2013(09.10)Telki község Képviselő testülete a 2013. évi közbeszerzési terv módosításáról.doc
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77/2013. (IX. 10.) Gépjármű vásárlásáról Polgármester 2013. október 10.

78/2013. (IX.10.) 

Telki önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózatának

Hó eltakarítási és téli síkosság mentesítési munkáinak elvégzésére pályázat 

kiírásáról.

(2013. 12. 01 - 2015. 03. 01.)

Polgármester

Pályázatok benyújtása                  

2013. Október 7.

                                 Pályázatok 

értékelése, döntés      2013. 

Október 25.

79/2013. (IX.10.) 

A Telki, Boszorkányvölgy fejlesztéséről

I.

A Telki, Boszorkányvölgy területfejlesztés lezárásáról.

Polgármester
Egyeztetések – Nyilatkoztatás - 

2013. november 10

80/2013. (IX.10.) 

A Telki 1256/2. hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó területrendezésről.

Térítésmentes terület átadásokról.

( Ajándékozási szerződések – Telki 1256/2 hrsz.)
Polgármester, Jegyző 2013. október 31.

81/2013.(IX.10.) 

Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról Polgármester, Jegyző 2013. október 15

82/2013. (IX. 10.) 
A Buda-környéki Önkormányzati Társulással történő együttműködés 

lehetőségeiről
Polgármester 2013. október 31.

83/2013. (IX.10.) A 2013. évi fejlesztési célkitűzések megvalósításáról. Polgármester

2014. március 10.            2013. 

évi Költségvetés 

végrehajtásáról szóló 

beszámolóban. 

84/2013. (IX.10.) A Telki környéki erdők jövőjéről - -

../HATÁROZATOK/2013/77.2013(09.10)Gépjármű vásárlásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/78.2013(09.10)Telki önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózatának téli sikossságmentesítési és hóeltakarítási munkálataira pályázat kiírásáról 2013 12 01-2015 03 01.doc
../HATÁROZATOK/2013/78.2013(09.10)Telki önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózatának téli sikossságmentesítési és hóeltakarítási munkálataira pályázat kiírásáról 2013 12 01-2015 03 01.doc
../HATÁROZATOK/2013/78.2013(09.10)Telki önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózatának téli sikossságmentesítési és hóeltakarítási munkálataira pályázat kiírásáról 2013 12 01-2015 03 01.doc
../HATÁROZATOK/2013/78.2013(09.10)Telki önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózatának téli sikossságmentesítési és hóeltakarítási munkálataira pályázat kiírásáról 2013 12 01-2015 03 01.doc
../HATÁROZATOK/2013/78.2013(09.10)Telki önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózatának téli sikossságmentesítési és hóeltakarítási munkálataira pályázat kiírásáról 2013 12 01-2015 03 01.doc
../HATÁROZATOK/2013/79.2013(09.10)Telki Boszorkányvölgy fejlesztéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/79.2013(09.10)Telki Boszorkányvölgy fejlesztéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/79.2013(09.10)Telki Boszorkányvölgy fejlesztéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/79.2013(09.10)Telki Boszorkányvölgy fejlesztéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/79.2013(09.10)Telki Boszorkányvölgy fejlesztéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/80.2013(09.10)Telki 1256-2 területrendezés-térítésmentes területátadások -ajándékozási szerződések.doc
../HATÁROZATOK/2013/80.2013(09.10)Telki 1256-2 területrendezés-térítésmentes területátadások -ajándékozási szerződések.doc
../HATÁROZATOK/2013/80.2013(09.10)Telki 1256-2 területrendezés-térítésmentes területátadások -ajándékozási szerződések.doc
../HATÁROZATOK/2013/80.2013(09.10)Telki 1256-2 területrendezés-térítésmentes területátadások -ajándékozási szerződések.doc
../HATÁROZATOK/2013/81.2013(09.10)Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndírendszerhez.doc
../HATÁROZATOK/2013/81.2013(09.10)Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndírendszerhez.doc
../HATÁROZATOK/2013/81.2013(09.10)Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndírendszerhez.doc
../HATÁROZATOK/2013/82.2013(09.10)A Buda környéki önkormányzati társulással történő együttműködés lehetőségeiről.doc
../HATÁROZATOK/2013/82.2013(09.10)A Buda környéki önkormányzati társulással történő együttműködés lehetőségeiről.doc
../HATÁROZATOK/2013/83.2013(09.10)A 2013 évi fejlesztési célkitűzések megvalósításáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/84.2013(09.10)A Telki környéki erdők jövőjéről.doc
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85/2013. (IX.10.) 

A nyári intézmény karbantartási munkákról

2013. - -

86/2013. (IX.10.) A közösségi közlekedés fejlesztéséről - -

87/2013. ( IX.10.) 
A 2013. évi létszámcsökkentéssel összefüggő költségekhez

pályázati úton elnyert támogatásról. - -

88/2013. ( IX.10.) 

Páty településrendezési eszközeinek módosításáról.

Telki község Képviselő-testülete 62/2013. (VI.25.) Öh. számú

határozatának végrehajtása.
- -

89/2013. ( IX.10.) Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásának előkészítéséről. - -

90/2013 (IX.26.)

A Norvég Alap által finanszírozott

„Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív társadalomszervezés és 

közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések kialakítása érdekében”

című pályázaton való részvételről.

Polgármester 2013. szeptember 30.

91/2013 (X.3.)                                 Utasváró pavilonok vásárlása. Polgármester          2013. október 20.

92/2013 (X.3.)

      A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és 

ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására kiírt 

közbeszerzés elbírálása.

Polgármester          2013. október 20.

93/2013 (X.3.)

     A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és 

ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására kiírt 

közbeszerzés elbírálása.

Polgármester         2014. október 20.

../HATÁROZATOK/2013/85.2013(09.10)A nyári intézménykarbantartási munkákról 2013.doc
../HATÁROZATOK/2013/85.2013(09.10)A nyári intézménykarbantartási munkákról 2013.doc
../HATÁROZATOK/2013/85.2013(09.10)A nyári intézménykarbantartási munkákról 2013.doc
../HATÁROZATOK/2013/86.2013(09.10)A közösségi közlekedés fejlesztéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/87.2013(09.10)A 2013. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás .doc
../HATÁROZATOK/2013/87.2013(09.10)A 2013. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás .doc
../HATÁROZATOK/2013/87.2013(09.10)A 2013. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás .doc
../HATÁROZATOK/2013/88.2013(09.10)Páty településfejlesztési eszközeinek módosításáról. A 62-2013 határozat végrehajtásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/88.2013(09.10)Páty településfejlesztési eszközeinek módosításáról. A 62-2013 határozat végrehajtásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/88.2013(09.10)Páty településfejlesztési eszközeinek módosításáról. A 62-2013 határozat végrehajtásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/88.2013(09.10)Páty településfejlesztési eszközeinek módosításáról. A 62-2013 határozat végrehajtásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/89.2013(09.10)Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásának előkészítéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/90.2013(09.26) Norvég alap által finaszírozott önkormányzati szerepvállalás pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/90.2013(09.26) Norvég alap által finaszírozott önkormányzati szerepvállalás pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/90.2013(09.26) Norvég alap által finaszírozott önkormányzati szerepvállalás pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/90.2013(09.26) Norvég alap által finaszírozott önkormányzati szerepvállalás pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/90.2013(09.26) Norvég alap által finaszírozott önkormányzati szerepvállalás pályázat.doc
../HATÁROZATOK/2013/91.2013(10.03)Utasváró pavilonok vásárlása.doc
../HATÁROZATOK/2013/92.2013(10.03) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzés elbírálás.doc
../HATÁROZATOK/2013/92.2013(10.03) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzés elbírálás.doc
../HATÁROZATOK/2013/92.2013(10.03) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzés elbírálás.doc
../HATÁROZATOK/2013/93.2013(10.03)A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról, a kötelező közszolgáltatás ellátásáról..doc
../HATÁROZATOK/2013/93.2013(10.03)A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról, a kötelező közszolgáltatás ellátásáról..doc
../HATÁROZATOK/2013/93.2013(10.03)A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról, a kötelező közszolgáltatás ellátásáról..doc
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94/2013. (X.29.)                               A helyi adókról és a gépjárműadóról Polgármester        2013. november 5.

95/2013. (X.29.) 

Pipacsvirág Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

2013/2014. tanévkezdés tapasztalatairól. Polgármester        2014. március 10.

96/2013. (X.29.) 

Telki község Önkormányzatának

stratégiai ellenőrzési terve.

(2013-2017.)

Polgármester                              

Jegyző

        Intézmények 

vezetői.

Belső ellenőr

              Folyamatos

       2015. november 10.

97/2013. (X.29.) A 2014. évi belső ellenőrzési tervről.

Polgármester                              

Jegyző

        Intézmények 

vezetői.

Belső ellenőr

          2015. április 10.

98/2013. (X.29.) 

                Az önkormányzat vagyon és felelősség biztosításainak

                                           felülvizsgálatáról.              Polgármester        2013. november 30.

../HATÁROZATOK/2013/94.2013(10.29)Helyi adókról és gépjárműadóról.doc
../HATÁROZATOK/2013/95.2013(10.29)A Pipacsvirág Ált. Isk. Tanévkezdési tapasztalatairól.doc
../HATÁROZATOK/2013/95.2013(10.29)A Pipacsvirág Ált. Isk. Tanévkezdési tapasztalatairól.doc
../HATÁROZATOK/2013/95.2013(10.29)A Pipacsvirág Ált. Isk. Tanévkezdési tapasztalatairól.doc
../HATÁROZATOK/2013/96.2013(10.29) Telki község Önkormányzatának Stratégiai ellenőrzési terve 2014-2017.doc
../HATÁROZATOK/2013/96.2013(10.29) Telki község Önkormányzatának Stratégiai ellenőrzési terve 2014-2017.doc
../HATÁROZATOK/2013/96.2013(10.29) Telki község Önkormányzatának Stratégiai ellenőrzési terve 2014-2017.doc
../HATÁROZATOK/2013/96.2013(10.29) Telki község Önkormányzatának Stratégiai ellenőrzési terve 2014-2017.doc
../HATÁROZATOK/2013/97.2013(10.29) A 2014. évi belső ellenőrzési tervről..doc
../HATÁROZATOK/2013/98.2013(10.29) Az önkormányzat vagyon és felelősség biztosításainak felülvizsgálatáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/98.2013(10.29) Az önkormányzat vagyon és felelősség biztosításainak felülvizsgálatáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/98.2013(10.29) Az önkormányzat vagyon és felelősség biztosításainak felülvizsgálatáról.doc
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99/2013. (X.29.) 

A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Telki, Muskátli utca 2. szám alatti épületének

 napi takarítási valamint nagytakarítási  munkálatainak elvégzéséről.

Egyes önkormányzati tulajdonú, használatú épület napi takarítási, 

valamint nagytakarítási  munkálatainak elvégzésére közbeszerzés kiírásáról.

Polgármester           

Közbeszerzés:                                  

Polgármester                                 

OKFON Zrt

2013. november 20. 

Közbeszerzés előkészítése, 

kiírása  2014. április 10. 

Döntés az új szolgáltatóról              

2014. május 30

100/2013. (X.29.) 

Telki önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózatának

 hó eltakarítási és téli síkosság mentesítési munkáinak elvégzésére kiírt pályázat 

elbírálásáról.
              Polgármester

Szerződés megkötése        

2013. október 30.

Megbízás lejárta                

2015. március 1.

101/2013. (X.29.) 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotásának előkészítéséről.

Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórum létrejöttéről.

Kovács Enikő 

Esélyegyenlőségi 

Program Felelős

2013. december 15.

102/2013. (X.29.) A Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról Polgármester

Támogatási szerződés aláírása - 

2013. október 30.

                               

Megvalósítás:                           - 

2014. március 30 Támogatási 

összeg feletti összeg 

felhasználása:

2014. március 30.

103/2013. (X.29.) Új Telenor adótorony létesítésének kéréséről. Polgármester
Tájékoztatás -                                   

2013. november 10

104/2013. (X.29.) 

Az önkormányzat tulajdonában lévő

Telki, Árnyas u. 14/B. szám alatti közérdekű bérlakás bérleti jogáról. Polgármester         2013. október 30.

../HATÁROZATOK/2013/99.2013(10.29) A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületének takarítási, nagytakarítási munkálatairól. Közbeszerzés kiírása.doc
../HATÁROZATOK/2013/99.2013(10.29) A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületének takarítási, nagytakarítási munkálatairól. Közbeszerzés kiírása.doc
../HATÁROZATOK/2013/99.2013(10.29) A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületének takarítási, nagytakarítási munkálatairól. Közbeszerzés kiírása.doc
../HATÁROZATOK/2013/99.2013(10.29) A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületének takarítási, nagytakarítási munkálatairól. Közbeszerzés kiírása.doc
../HATÁROZATOK/2013/99.2013(10.29) A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületének takarítási, nagytakarítási munkálatairól. Közbeszerzés kiírása.doc
../HATÁROZATOK/2013/99.2013(10.29) A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületének takarítási, nagytakarítási munkálatairól. Közbeszerzés kiírása.doc
../HATÁROZATOK/2013/100.2013(10.29) Telki önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózatának hóeltakarítási és téli síkosság mentesítési munkáinak elvégzésére kiírt pályázat elbírálásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/100.2013(10.29) Telki önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózatának hóeltakarítási és téli síkosság mentesítési munkáinak elvégzésére kiírt pályázat elbírálásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/100.2013(10.29) Telki önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózatának hóeltakarítási és téli síkosság mentesítési munkáinak elvégzésére kiírt pályázat elbírálásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/100.2013(10.29) Telki önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózatának hóeltakarítási és téli síkosság mentesítési munkáinak elvégzésére kiírt pályázat elbírálásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/101.2013(10.29) A Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotásának előkészítéséről..doc
../HATÁROZATOK/2013/101.2013(10.29) A Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotásának előkészítéséről..doc
../HATÁROZATOK/2013/101.2013(10.29) A Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotásának előkészítéséről..doc
../HATÁROZATOK/2013/102.2013(10.29) A Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/103.2013(10.29) Új Telenor adótorony létesítésének kéréséről..doc
../HATÁROZATOK/2013/104.2013(10.29) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Árnyas u 14.b. bérlakás bérleti szerződése.doc
../HATÁROZATOK/2013/104.2013(10.29) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Árnyas u 14.b. bérlakás bérleti szerződése.doc
../HATÁROZATOK/2013/104.2013(10.29) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Árnyas u 14.b. bérlakás bérleti szerződése.doc
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105/2013. (X.29.) 

A Mária Út Egyesület által szervezett „Együtt az úton” rendezvénysorozat,

a minden évben ismétlődő Zarándoknap támogatása.
Móczár Gábor 

Alpolgármester
      2013. december 20.  

106/2013. (X.29.) 

Danóczy Balázs Alpolgármester előterjesztése

polgármester

    jegyző

    óvodavezető
értelem szerint

107/2013. (X.29.) 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

rendszerfejlesztésére irányuló pályázat aktuális állásáról. -                       -

108/2013. (X.29.) 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

rendszerfejlesztésére irányuló pályázat eredményeként létrejövő vagyon

üzemeltetésének koncepciójáról.
Polgármester          2013. október 30.

109/2013. (X.29.) 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, módosítása.
        2013. november 30.

110/2013. (X.29.) 

A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és

ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés

kiírása.

Polgármester

                                    

OKFON Zrt

Közbeszerzés előkészítése, 

kiírása                             2013. 

november. 10.

Döntés az új szolgáltatóról   

2013. december 15.

111/2013. (X.29.) 

Telki község Önkormányzata tulajdonában lévő, általa megvalósított

víziközmű közművek létesítési költségeinek áthárításáról. Polgármester        2013. december 10.

../HATÁROZATOK/2013/105.2013(10.29) A Mária Út Egyesület által szervezett „Együtt az úton” rendezvénysorozat, a minden évben ismtlődő zarándoknap támogatása.doc
../HATÁROZATOK/2013/105.2013(10.29) A Mária Út Egyesület által szervezett „Együtt az úton” rendezvénysorozat, a minden évben ismtlődő zarándoknap támogatása.doc
../HATÁROZATOK/2013/105.2013(10.29) A Mária Út Egyesület által szervezett „Együtt az úton” rendezvénysorozat, a minden évben ismtlődő zarándoknap támogatása.doc
../HATÁROZATOK/2013/106.2013(10.29) A személyi juttatások béreken felüli kifizetéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/108.2013(10.29) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendszerfejlesztésére irányuló pályázat aktuális állásáról..doc
../HATÁROZATOK/2013/108.2013(10.29) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendszerfejlesztésére irányuló pályázat aktuális állásáról..doc
../HATÁROZATOK/2013/108.2013(10.29) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendszerfejlesztésére irányuló pályázat aktuális állásáról..doc
../HATÁROZATOK/2013/109.2013(10.29) A Duna Vértes Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésére irányuló pályázat eredményeként létrejövő vagyon.doc
../HATÁROZATOK/2013/109.2013(10.29) A Duna Vértes Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésére irányuló pályázat eredményeként létrejövő vagyon.doc
../HATÁROZATOK/2013/109.2013(10.29) A Duna Vértes Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésére irányuló pályázat eredményeként létrejövő vagyon.doc
../HATÁROZATOK/2013/109.2013(10.29) A Duna Vértes Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésére irányuló pályázat eredményeként létrejövő vagyon.doc
../HATÁROZATOK/2013/110.2013(10.29) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, módosítása..doc
../HATÁROZATOK/2013/110.2013(10.29) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, módosítása..doc
../HATÁROZATOK/2013/110.2013(10.29) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, módosítása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/111.2013(10.29) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzés kiírása..doc
../HATÁROZATOK/2013/112.2013(10.29) Telki község Önkormányzata tulajdonában lévő, általa megvalósított víziközmű közművek létesítési költségeinek áthárításáról..doc
../HATÁROZATOK/2013/112.2013(10.29) Telki község Önkormányzata tulajdonában lévő, általa megvalósított víziközmű közművek létesítési költségeinek áthárításáról..doc
../HATÁROZATOK/2013/112.2013(10.29) Telki község Önkormányzata tulajdonában lévő, általa megvalósított víziközmű közművek létesítési költségeinek áthárításáról..doc
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112/2013. (XI.22)
Réthy Imre a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja 

lemondásának tudomásul vételéről.
Polgármester azonnal

113/2013. (XI.22.)
Németh Kinga a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviselő tagja 

lemondásának tudomásul vételéről.
Polgármester azonnal

114/2013. (XI.22.). 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének 

megválasztásáról Polgármester azonnal

115/2013. (XI.22.)

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjának 

megválasztásáról Polgármester azonnal

116/2013. (XI.28.) 

Telki község Képviselő-testülete és intézményei 

2014. évi költségvetésének koncepciójáról

Polgármester

     Jegyző

 Intézményvezető

2014. évi költségvetés 

117/2013. (XI.28.) A Budajenő-Telki Egyházközség támogatásáról Polgármester 2014. március 10

118/2013. (XI.28.) 

Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok

 értékesítésre történő kijelöléséről. - -

119/2013.(XI.28.) 

Ingatlanok tulajdonjogának értékesítéséről

Az önkormányzat tulajdonában levő 

Telki, Szajkó utca (Öreghegy) 1326 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Polgármester 2013….

120/2013. (XI.28) A Buda-környéki Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról Polgármester 2013.december 31.

121/2013. (XI.28.)  

Törvényességi felhívás 

a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló feladat-ellátási kötelezettségének 

teljesítéséről– a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban
Polgármester 2013. december 13.

122/2013. (XI.28) 

települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és 

ártalmatlanítására

vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzés kiírás 

módosítása

Polgármester                        

OKFON Zrt
-

../HATÁROZATOK/2013/112.2013(11.25) Réthy Imre a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja lemondásának tudomásul vételéről.doc
../HATÁROZATOK/2013/112.2013(11.25) Réthy Imre a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja lemondásának tudomásul vételéről.doc
../HATÁROZATOK/2013/113.2013 (11.25)Németh Kinga a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviselő tagja lemondásának tudomásul vételéről..doc
../HATÁROZATOK/2013/113.2013 (11.25)Németh Kinga a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviselő tagja lemondásának tudomásul vételéről..doc
../HATÁROZATOK/2013/114.2013 (11.25) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/114.2013 (11.25) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/114.2013 (11.25) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/115.2013 (11.25) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/115.2013 (11.25) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/115.2013 (11.25) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/116.2013(11.28) Telki község képviselő-testülete és intézményei 2014.évi költségvetésének koncepciója.doc
../HATÁROZATOK/2013/116.2013(11.28) Telki község képviselő-testülete és intézményei 2014.évi költségvetésének koncepciója.doc
../HATÁROZATOK/2013/116.2013(11.28) Telki község képviselő-testülete és intézményei 2014.évi költségvetésének koncepciója.doc
../HATÁROZATOK/2013/117.2013(11.28) A Budajenő-Telki Egyházközség támogatásáról.doc
../HATÁROZATOK/2013/118.2013(11.28) Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről..doc
../HATÁROZATOK/2013/118.2013(11.28) Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről..doc
../HATÁROZATOK/2013/118.2013(11.28) Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről..doc
../HATÁROZATOK/2013/119.2013(11.28) Az önkormányzat tulajdonában levő Telki, Szajkó utca (Öreghegy) 1326 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/119.2013(11.28) Az önkormányzat tulajdonában levő Telki, Szajkó utca (Öreghegy) 1326 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/119.2013(11.28) Az önkormányzat tulajdonában levő Telki, Szajkó utca (Öreghegy) 1326 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/119.2013(11.28) Az önkormányzat tulajdonában levő Telki, Szajkó utca (Öreghegy) 1326 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről.doc
../HATÁROZATOK/2013/120.2013(11.28) A Buda-környéki Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról.doc
../HATÁROZATOK/2013/121.2013(12.19) Törvényességi felhívás a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló feladat-ellátási kötelezettségének teljesítéséről – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szer.doc
../HATÁROZATOK/2013/121.2013(12.19) Törvényességi felhívás a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló feladat-ellátási kötelezettségének teljesítéséről – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szer.doc
../HATÁROZATOK/2013/121.2013(12.19) Törvényességi felhívás a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló feladat-ellátási kötelezettségének teljesítéséről – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szer.doc
../HATÁROZATOK/2013/121.2013(12.19) Törvényességi felhívás a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló feladat-ellátási kötelezettségének teljesítéséről – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szer.doc
../HATÁROZATOK/2013/122.2013(12.19) Települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzés kiírás.doc
../HATÁROZATOK/2013/122.2013(12.19) Települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzés kiírás.doc
../HATÁROZATOK/2013/122.2013(12.19) Települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzés kiírás.doc
../HATÁROZATOK/2013/122.2013(12.19) Települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzés kiírás.doc
../HATÁROZATOK/2013/122.2013(12.19) Települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzés kiírás.doc
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123/2013. (XII.19.) 

A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és 

ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására kiírt 

közbeszerzés elbírálásáról

Polgármester

 Eredményhirdetés: 2013. 

december 20. Szerződés 

megkötése: Az eljárás 

eredményhirdetését követő 

napon.

124/2013. (XII.19.) 

A bankszámlavezető OTP Bank Nyrt-vel kötött

folyószámlahitel (likvid hitel) felvételéről Polgármester
Szerződés megkötése – 2014. 

január 30. 

125/2013. (XII.19.) 

Az önkormányzat vagyon és felelősség biztosításainak 

felülvizsgálatáról és módosításáról Polgármester 2013. december 31

126/2013. (XII.19.) Helyi termelői Piac létrehozásáról, működtetéséről. Polgármester 2013. december 31

127/2013. (XII.19.) Ingatlanok tulajdonjogának értékesítéséről
Az önkormányzat tulajdonában levő 
Telki, Szajkó utca (Öreghegy) 1326 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Polgármester 2014. február 28.

128/2013. (XII.19.) 

Határozata

Gyöngy utca- Gyöngy köz utca szabályozásához kapcsolódó terület rendezés

(Ingatlanrendezési szerződés – Telki 166 -172 hrsz.)

Polgármester   Jegyző
2014. január 31

129/2013. (XII.19.) 

A Telki 177/3. hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó területrendezésről.

Térítésmentes terület átadásokról.

( Ajándékozási szerződések – Telki 177/3 hrsz.)

Polgármester   Jegyző
2014. január 31

130/2013.(XII.19.) Zenede Művészeti Alapítvány intézményfejlesztési kérelméről - -

131/2013.(XII.19.) 
Az Óvoda-iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány alapító okiratának 

módosításáról
Polgármester 2013. december 31

../HATÁROZATOK/2013/123.2013(12.19) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzés elbírálá.doc
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