
2017.évi képviselő-testületi határozat nyilvántartás 

Határozat száma Tárgy Felelős Határidő 

1/2017. (I.09.) Telki Község 

Önkormányzatának 

2017. évi költségvetésének 

koncepciójáról 

polgármester, 

jegyző, 

intézményvezető 

értelemszerűen a 

2017. évi 

költségvetés 

2/2017. (I.09.)  A polgármester 

illetményének és 

költségtérítésének 

megállapításáról 

jegyző, pénzügyi 

csoport 

 

azonnal 

 

3/2017. (I.09.) Szociális és gyermekjóléti 

feladatokra vonatkozó 

szerződés módosításáról 

polgármester 

 

2017. január 31. 

 

4/2017. (I.09.) Egészségház tervpályázat 

kiírásának kérdéséről 

polgármester 2017. január 31. 

5/2017. (I.09.) A Polgármester 

szabadságolási 

ütemtervének 

jóváhagyásáról 

jegyző folyamatos 

 

6/2017. (I.19.) Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd 

burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának 

és korszerűsítésének 

támogatására vonatkozó 

pályázat benyújtásáról 

Pályázati felhívás kódja: 

PM_ONKORMUT_2016 

 

polgármester 

 

 

7/2017(I.19) A Boszorkányvölgy 

területének útépítési 

kérdései 

polgármester 

 

azonnal 

8/2017. (I.25.) Egészségház 

Tervpályázatról 

főépítész 

 

2017. február 15. 

9/2017. (I.25.) Az önkormányzat 2017. évi 

költségvetési rendeletének 

beterjesztéséről 

polgármester, 

jegyző 

 

azonnal 

 

10/2017. (I.25.) Az önkormányzat 2017. évi 

költségvetési rendeletének 

kiegészítése 

polgármester, 

jegyző 

 

azonnal 

 

11/2017. (I.25.) Telki Község Képviselő-

testületének 2017. évi 

munkatervéről 

polgármester, 

jegyző 

 

azonnal 

 

12/2017. (I.25.) Telki Község Képviselő-

testületének 2017. évi 

rendezvénytervéről 

polgármester, 

jegyző 

 

azonnal 

 



13/2017. (I.25.) Telki Völgyrét gázellátás 

kiépítésének kérdése 

polgármester 

 

2017. február 

15. 

14/2017. (I.25.) A Telki Polgármesteri 

Hivatal 

Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 

elfogadásról 

polgármester folyamatos 

 

15 /2017. (II. 15.)  Egyesületek, 

alapítványok, társadalmi 

szervezetek  

2017. évi támogatásáról 

polgármester 

 

2017. április 30. 

 

16 /2017. (II. 15.) Telki község Képviselő-

testülete és szervei 2017. 

évi költségvetésében 

„Támogatás” céljára 

elkülönített egyes 

előirányzatok összegének 

felhasználása 

 

polgármester 

szociális 

bizottság elnöke 

telki kultúra 

közhasznú 

alapítvány 

kuratóriumának 

elnöke 

2017. december 

31. 

 

17 /2017. (II. 15.) Önkormányzat által 

támogatott  

védőoltás biztosításához 

szükséges döntések 

meghozatala 

polgármester azonnal 

 

18 /2017. (II. 15.) a helyi civil szervezetek 

részére nyújtható 

önkormányzati 

támogatásokról szóló 

rendelet módosításáról 

polgármester azonnal 

 

19 /2017. (II. 15.) A Telki 875/2 hrsz-ú 

ingatlan megvásárlásának 

kérdéséről 

polgármester azonnal 

20 /2017. (II. 15.) Tájékoztatás az ivóvíz vízi 

közmű rendszer állami 

tulajdonba adásáról 

polgármester azonnal 

21/2017. (II.15.) Telki Község 

Önkormányzata 

kormányzati funkcióinak 

felülvizsgálatáról 

polgármester, 

jegyző 

azonnal 

22 /2017. (II. 15.) Telki Otthon Kft. kérelme 

Településrendezési Terv 

módosítására 

polgármester 2017. március 

31. 

23 /2017. (II. 15.) A település közigazgatási 

területén belül található 

önkormányzati 

 

 

 

 

 

 



tulajdonú extenzív és 

intenzív zöldterületek, 

valamint a Telki Óvodák 

zöldterületének 

gondozásáról szóló 

pályázati kiírásról 

 

polgármester 

 

2017. február 

21. 

 

24/2017. (II.15.) Telki Község 

Önkormányzat szabad 

pénzeszközeinek 

befektetéseiről,  

a Magyar Állam által 

kibocsátott Kamatozó 

Kincstárjegy vásárlásáról 

polgármester azonnal 

 

25/2017. (II.  15.) A képviselővel szemben 

kezdeményezett 

méltatlansági eljárás 

lefolytatása 

polgármester azonnal 

26/2017. (III.21.) A település közigazgatási 

területén belül található 

önkormányzati 

tulajdonú extenzív és 

intenzív zöldterületek, 

valamint a Telki Óvodák 

zöldterületének 

gondozásáról szóló 

pályázati elbírálásáról 

polgármester 2017.április 1 

27/2017. (III.21.) Az önkormányzat 

tulajdonában lévő úthálózat 

2017. évi fenntartási, 

kátyúzási 

 munkáinak elvégzésére 

pályázat kiírásáról. 

polgármester Pályázatok 

benyújtása: 

2017. április 7.                         

Pályázatok 

értékelése, 

döntés: 2017. 

április 30 

28/2017. (III.21.) Telki község Képviselő-

testülete pályázatot hirdet 

Telki, Pipacs utca I. szakasz 

(Rozmaring utca – 

Búzavirág utca között), 

Pipacs utca II. szakasz 

(Pipacs köz – Rózsa utca 

között), és a Rózsa utca 

(Pipacs utca II. szakasz – 

Rózsa utca 12. sz. között)  

(Pályázat kiírása) 

polgármester Pályázatok 

benyújtása: 

2017. április 7.                               

Pályázatok 

értékelése, 

döntés: 2017. 

április 30 

29/2017. (III.21.) Telki Község 

Önkormányzata 

kormányzati funkcióinak 

felülvizsgálata 

polgármester, 

jegyző 

azonnal 



31/2017. (III. 29.) Budakeszi Rendőrőrs 

számára gépjármű 

beszerzéséről 

polgármester azonnal 

32/2017. (III. 29.) Az étkeztetésre vonatkozó 

szolgáltatási szerződés 

módosítására vonatkozó 

javaslatról 

polgármester 2017. március 

31. 

33/2017. (III. 29.) Telki Óvoda beiskolázási 

tervének elfogadásáról 

polgármester azonnal 

34/2017. (III. 29.) Az orvosi rendelő bérleti 

szerződésének 

módosításáról 

polgármester 2017. április 30. 

35/2017. (III. 29.) A Közösségi ház 

megvalósításának 

lehetőségéről 

polgármester azonnal 

36/2017. (III. 29.) Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark 

Programban való 

részvételre benyújtott 

pályázat visszavonásáról 

polgármester azonnal 

37/2017. (III. 29.) A Telki Áfonya utca 

közterületi részének 

hasznosításáról 

polgármester 60 nap 

38/2017. (III. 29.) Környezetvédelmi Alap 

felhasználásáról szóló 

pályázat kiírásáról 

polgármester 2017. március 

30. 

39/2017. (III. 29.) Informatikai fejlesztés a 

Pipacsvirág Magyar-Angol 

Kéttanítási Nyelvű 

Általános Iskolában 

polgármester 30 nap 

40/2017. (III. 29.) Informatikai fejlesztés a 

Pipacsvirág Magyar-Angol 

Kéttanítási Nyelvű 

Általános Iskolában 

polgármester 30 nap 

41/2017. (III. 29.) Informatikai fejlesztés a 

Pipacsvirág Magyar-Angol 

Kéttanítási Nyelvű 

Általános Iskolában 

polgármester 30 nap 

42/2017. (III. 29.) Telki Óvoda energetikai 

fejlesztése KEHOP 

pályázaton 

polgármester 2017.04.07. 

43/2017. (III. 29.) Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

polgármester 2017.04.07. 



fejlesztések támogatásra 

vonatkozó Pályázat 

benyújtása 

44/2017. (III. 29.) Telki viziközművek 15 éves 

gördülő fejlesztési Terv 

módosításáról 

polgármester azonnal 

45/2017. (III. 29.) Telki Község Képviselő-

testülete 2017. évi 

Közbeszerzési Tervéről 

polgármester 2017.12.31. 

46/2017. (III. 29.) Szavazatszámláló Bizottság 

megválasztása 

Polgármester azonnal 

47/2017. (III. 29.) Telki Díszpolgári Cím 

adományozásáról 

Polgármester 2017. 05.31. 

48/2017. (III. 29.) Telkiért Érdemérem 

adományozásáról 

Polgármester 2017. 05.31. 

49/2017. (III. 29.) Telkiért Érdemérem 

adományozásáról 

Polgármester 2017. 05.31. 

50/2017. (IV. 20.) Telki szennyvízberuházási-

projekt megvalósításával 

összefüggő kérdésekről 

polgármester azonnal 

51/2017. (IV. 20.) Tájékoztatás a 

hulladékszállítási 

közszolgáltatás helyzetéről 

polgármester azonnal 

52/2017. (IV. 25.) Telki 1258 és 1260 hrsz-ú 

ingatlanon megvalósítandó 

társasházak kérdéséről 

polgármester azonnal 

53/2017. (IV. 25.) Az önkormányzat 

tulajdonában lévő úthálózat 

2017. évi fenntartási, 

kátyúzási munkáinak 

elvégzése (Pályázat 

értékeléséről) 

polgármester azonnal 

54/2017. (IV. 25.) Az önkormányzat 

tulajdonában lévő  

Telki, Pipacs utca I. szakasz 

(Rozmaring utca – 

Búzavirág utca között), 

Pipacs utca II. szakasz 

(Pipacs köz – Rózsa utca 

között), és a Rózsa utca 

(Pipacs utca II. szakasz – 

Rózsa utca 12. sz. között) 

útburkolat felújítási 

munkáinak elvégzésére 

polgármester azonnal 



 (Pályázatok kiértékelése) 

55/2017. (IV. 25.) A Településkép Arculati 

Kézikönyv elkészítéséről 

polgármester 2017. április 30. 

56/2017. (IV. 25.) A víziközművek 

üzemeltetéséről szóló 

2016.évre vonatkozó 

beszámoló 

polgármester azonnal 

57/2017. (IV. 25.) Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásra 

vonatkozó pályázat 

benyújtásáról ,, Kötelező 

önkormányzati feladatot 

ellátó intézmények 

fejlesztése, felújítása ,,  

70%-os kapacitás 

kihasználtságot meghaladó 

óvodai nevelést végző 

intézmény infrastrukturális 

– kapacitás bővítéssel nem 

járó – fejlesztése, felújítása 

polgármester 2017.május 2. 

58/2017. (IV. 25.) Telki Óvoda 

fűtéskorszerűsítésének 

kérdéséről 

polgármester 2017.május 2. 

59/2017. (IV. 25.) A Telki 1257/1 hrsz 

ingatlan térítésmentes 

átruházásáról 

Polgármester                            

Jegyző 

2017. május 31. 

60/2017. (IV. 25.) A Telki 1256/2. hrsz-ú 

ingatlanhoz kapcsolódó 

területrendezés 

Területátadás kérdése 

Polgármester                            

Jegyző 

2017. május 31. 

61/2017. (IV. 25.) A Telki 1256/2 hrsz-ú 

ingatlanhoz kapcsolódó 

területrendezésről, 

területátadás kérdése 

Polgármester                            

Jegyző 

2017. május 31. 

62/2017. (V. 8.) Telki Pipacsvirág Magyar- 

Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 

intézményvezetői megbízás 

kérdéséről 

polgármester azonnal 

63/2017. (V. 29.) A 2016. évi belső 

ellenőrzési terv 

végrehajtásáról 

polgármester azonnal 



64/2017. (V. 29.) Egészségház tervezési 

kérdéseiről 

polgármester 2017. május 31. 

 

65/2017. (V. 29.) Tájékoztatás az ivóvíz 

víziközmű rendszer állami 

tulajdonba adásáról 

polgármester azonnal 

66/2017. (V. 29.) Telki Fő utca 20. (169 hrsz 

) ingatlanra vonatkozó 

elővásárlási jog 

gyakorlásáról 

polgármester azonnal 

67/2017. (V. 29.)    Telki Petőfi utca 4. szám 

alatti  ( 85 hrsz-ú  ) ingatlan 

megvásárlásáról 

polgármester azonnal 

68/2017. (V. 29.) Telki Völgyrét gázellátás 

kiépítésének kérdése 

polgármester 2017. június 15. 

69/2017. (V. 29.) Beszámoló 

A jegyzői hatáskörbe 

tartozó gyámügyi 

feladatokról  

és a gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi 

tevékenységről 

jegyző 2017. május 31. 

70/2017. (V. 29.) Beszámoló  

A jegyzői hatáskörbe 

tartozó gyámügyi 

feladatokról  

és a gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi 

tevékenységről 

jegyző 2017. május 31. 

 

71/2017. (V. 29.) 

Zsámbéki Mentőállomás 

támogatási kérelméről 

 

 

polgármester 

 

 

2017. június15. 

 

72/2017. (V. 29.) 

Telki Község Képviselő-

testülete 

2016. évi 

Közbeszerzési eljárásainak 

összegzéséről 

 

polgármester 

 

2017. május 31. 

73/2017.(V.29.) Telki Óvoda energetikai 

fejlesztése KEHOP 

pályázaton való részvételről 

szóló  

42/2017.(III.29.) határozat 

visszavonásáról 

polgármester 

jegyző 

azonnal 

74/2017.(VI.28.) Beszámoló az Óvoda-Iskola 

Telkiben Alapítvány 

működéséről 

Kuratórium 

elnöke 

azonnal 



Deltai Károly 

polgármester 

75/2017.(VI.28.) Beszámoló az egészségügyi 

alapellátás helyzetéről 

polgármester azonnal 

76/2017.(VI.28.) A Polgármesteri Hivatal 

tevékenységéről 

polgármester, 

jegyző 

folyamatos 

77/2017.(VI.28.) Beszámoló a temető és a 

ravatalozó 2016.évi 

üzemeltetéséről 

polgármester azonnal 

78/2017.(VI.28.) Telki Óvoda 

fűtéskorszerűsítésének 

megvalósítására  

érkezett ajánlatok 

elbírálásáról 

polgármester azonnal 

79/2017.(VI.28.) A Telki Óvoda 

2017/2018. tanévének 

előkészítéséről. 

A Telki Óvoda maximális 

csoport létszámának 

túllépéséről 

Polgármester, 

Óvodavezető 

2017.szeptember 

1. 

80/2017.(VI.28.) Egészségház tervezési 

kérdéseiről 

polgármester 2017. június30. 

81/2017.(VI.28.) A Közösségi ház 

megvalósításának 

lehetőségéről a tervezési 

megbízás kiadásáról 

polgármester azonnal 

82/2017.(VI.28.) Közösségi ház tervezési 

kérdéseiről 

polgármester azonnal 

 

83/2017.(VI.28.) 

Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 

forgalomképes ingatlanok 

értékesítésre történő 

kijelölésének 

felülvizsgálatáról 

 

 

polgármester, 

jegyző 

 

 

 

2017. 

szeptember 15. 

84/2017.(VI.28.) Kisoroszi község Duna-

Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz történő 

csatlakozásának 

jóváhagyása 

polgármester azonnal 

85/2017.(VI.28.) Kisoroszi község Duna-

Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

polgármester azonnal 



Társulásból történő 

kiválásának jóváhagyása 

86/2017.(VI.28.) Szigethalom Város község 

Duna-Vértes Köze 

Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Társulásból történő 

kiválásának jóváhagyása 

polgármester azonnal 

87/2017.(VI.28.) Halásztelek Város Duna-

Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Társulásból történő 

kiválásának jóváhagyása 

polgármester azonnal 

88/2017.(VI.28.) A polgármester jutalmáról 

 

Jegyző, 

Pénzügyi 

Csoport 

2017. június 30. 

89/2017.(VII.12.) Egészségház tervezési 

kérdéseiről 

polgármester 2017. július 31. 

90/2017.(VII.12.) Sportcsarnok létesítéséről 

szóló megállapodások 

aláírásáról 

polgármester azonnal 

91/2017.(VII.12.) Sportcsarnok létesítéséről 

szóló megállapodások 

aláírásáról 

polgármester 2017. július 31. 

92/2017.(VII.12.) Tájékoztató a 

szennyvízelvezetési és – 

tisztítási projekt egyes 

kérdéseiről 

polgármester 2017. július 31. 

93/2017.(VIII.10.) Az Észak-Magyarországi 

szennyvízelvezetési és- 

kezelési fejlesztés 7. 

projekthez kapcsolódóan a 

szennyvíztisztító telepen 

jelenleg üzemelő 

szennyvíztisztítási 

technológia alkalmazásáról 

szóló szerződések 

módosításáról 

Szennyvíztisztító telep 

fejlesztés hozzájárulások- 

polgármester azonnal 

94/2017.(VIII.10.) Az Észak-Magyarországi 

szennyvízelvezetési és- 

kezelési fejlesztés 7. 

projekthez kapcsolódóan a 

 

 

 

 

 

 

 

 



szennyvíztisztító telepen 

jelenleg üzemelő 

szennyvíztisztítási 

technológia alkalmazásáról 

szóló szerződések 

módosításáról 

 

 

 

polgármester 

 

 

 

azonnal 

95/2017.(VIII.10.) Az Észak-Magyarországi 

szennyvízelvezetési és- 

kezelési fejlesztés 7. 

projekthez kapcsolódóan a 

szennyvíztisztító telepen 

jelenleg üzemelő 

szennyvíztisztítási 

technológia alkalmazásáról 

szóló szerződések  

módosításáról 

polgármester azonnal 

96/2017.(VIII.22.) Beszámoló a Telki Óvoda  

2016/2017. nevelési évi 

munkájáról 

polgármester, 

intézményvezető 

azonnal 

97/2017.(VIII.22.) Tájékoztató a nyári 

intézmény karbantartási 

munkákról 2017. 

polgármester azonnal 

98/2017.(VIII.22.) A Településkép Arculati 

Kézikönyv és településképi 

rendelet egyeztető anyag 

jóváhagyása 

polgármester 2017. augusztus 

25. 

99/2017.(VIII.22.) Környezetvédelmi Alap 

felhasználásáról szóló 

pályázat kiírásáról 

polgármester 2017. 

szeptember 30. 

100/2017.(VIII.22.) „Települések felszíni 

csapadékvíz-elvezetési 

létesítményeinek 

fejlesztése, a települési 

vízgazdálkodás 

korszerűsítésének 

támogatása Pest megyében” 

című pályázattal összefüggő 

előkészítési feladatokról  

polgármester azonnal 

101/2017.(VIII.22.) „Települések felszíni 

csapadékvíz-elvezetési 

létesítményeinek 

fejlesztése, a települési 

vízgazdálkodás 

polgármester azonnal 



korszerűsítésének 

támogatása Pest megyében” 

című pályázattal összefüggő 

előkészítési feladatokról 

102/2017.(VIII.22.) Szociális célú tűzifa 

vásárlására  

szóló pályázat benyújtásáról 

polgármester 2017. augusztus 

25. 

103/2017.(VIII.22.) Telki 456/6 és 532 hrsz-ú 

ingatlanok szabályzásához 

kapcsolódó területrendezés 

polgármester, 

jegyző 

2017. augusztus 

31. 

104/2017.(VIII.22.) Telki, Völgyrét területének  

szennyvízcsatorna 

ellátására vonatkozó 

tervezési szerződés 

megkötéséről 

polgármester 2017.09.01. 

105/2017.(VIII.25.) A Telki Pipacsvirág 

Magyar - Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola bővítése tárgyú 

fejlesztés kérdései - 

Együttműködési 

megállapodás a Nemzeti 

Sportközponttal 

polgármester 2017.08.30 

106/2017.(VIII.25.) „Önkormányzati tulajdonú 

egészségügyi alapellátást 

nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása 

Pest megyében” címen kiírt 

pályázaton való részvételről 

polgármester 2017.08.31 

107/2017.(VIII.25.) „Önkormányzati tulajdonú 

egészségügyi alapellátást 

nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása 

Pest megyében” címen kiírt 

pályázaton való részvételről 

polgármester 2017.08.31. 

108/2017.(VIII.25.) 

 

Szociális célú tűzifa 

vásárlására szóló pályázat 

benyújtásáról szóló 

02/2017.(VIII.22.) Öh 

számú határozat 

módosításáról 

polgármester 2017.08.25. 



109/2017.(IX.25) Telki Óvoda 2017/2018 évi 

munkatervének 

elfogadásáról 

polgármester azonnal 

110/2017.(IX.25) Telki Község 

Önkormányzatának és 

intézményeinek 

2017. I. félévi költségvetési 

gazdálkodásáról 

polgármester azonnal 

111/2017.(IX.25) Telki víziközművek 15 éves 

gördülő fejlesztési Terv 

jóváhagyása 

polgármester azonnal 

112/2017.(IX.25) Helyi Építési szabályzat 

módosítás kérdéséről 

polgármester 2017.09.30 

113/2017.(IX.25) Zápor utca útépítésének 

kérdéséről 

polgármester 2017.október 31. 

114/2017.(IX.25) Közbiztonság növelését 

szolgáló térfigyelő kamera 

rendszer felülvizsgálatáról 

polgármester 2017.október 30. 

115/2017.(IX.25) Telki 056/27 hrsz 

hasznosításáról 

polgármester azonnal 

116/2017.(IX.25) A temetővel kapcsolatos 

díjak felülvizsgálatáról 

 

jegyző a következő 

tervezett 

testületi ülés 

117/2017.(IX.25) Szándéknyilatkozat 

elfogadásáról 

polgármester azonnal 

118/2017.(IX.25) Bursa Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozásról 

polgármester 

 jegyző 

2017.10.01. 

119/2017.(X.05.) Telki Község 

Önkormányzat szabad 

pénzeszközeinek 

befektetéseiről, 

a Magyar Állam által 

kibocsátott Féléves Magyar 

Állampapír vásárlásáról 

polgármester azonnal 

120/2017. (X.30.) 

 

Telki Polgármesteri Hivatal 

létszámfejlesztésének 

kérdéséről 

polgármester 2018.01.01 



121/2017. (X.30.) Az önkormányzat 

Intézményei  

( A Pipacsvirág Magyar - 

Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola Telki 

Óvoda, Telki Polgármesteri 

Hivatal, Telki Orvosi 

Rendelő, Pajta) épületeinek 

napi takarítási valamint 

nagytakarítási 

munkálatainak elvégzésére 

vonatkozó szerződés 

felmondása 

polgármester azonnal 

122/2017. (X.30.) Településképi Arculati 

Kézikönyv és településképi 

rendelet elfogadásról 

polgármester azonnal 

123/2017. (X.30.) Az önkormányzat 

tulajdonában lévő Telki, 

Zápor utca II. ütem (Forrás 

utca - Zápor utca Hrsz: 910 

út közötti zsákutca szakasz) 

útépítési és 

CSAPADÉKVÍZ-

ELVEZETÉSI 

MUNKÁINAK 

ELVÉGZÉSE (Pályázatok 

kiértékelése) 

polgármester azonnal 

124/2017. (X.30.) Telki önkormányzati 

tulajdonú belterületi 

úthálózatának hó 

eltakarítási és téli síkosság 

mentesítési munkáinak 

elvégzésére pályázat 

kiírásáról. (2017. 12. 01 - 

2022. 03. 01.) 

polgármester Pályázat 

benyújtása: 

2017.november 

10 

Pályázat  

értékelése:   

2017..november 

30. 

125/2017. (X.30.) A nem közművel 

összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó 

közszolgáltatására szóló 

ajánlatok elbírálása 

polgármester azonnal 

126/2017. (X.30.) Telki Völgyrét útépítés és 

csapadékvíz-elvezetési 

engedélyezési terv 

felülvizsgálatáról 

polgármester azonnal 



127/2017. (X.30.) Telki 556/16 hrsz-ú 

ingatlan szabályzásához 

kapcsolódó területrendezés 

polgármester, 

jegyző 

2017.11. 30. 

128/2017. (X.30.) A Telki  125/1  hrsz-ú 

ingatlan ingatlanrészének 

bérletéről   

polgármester 2017. 11.30 

129/2017. (X.30.) Telki, Kőrisfa utca 38 hrsz-

ú ingatlant érintő 

telekalakítás kérdéséről 

polgármester azonnal 

130/2017. (X.30.) A Telki Polgárőrség 

Bűnmegelőzési és 

Önvédelmi Egyesület 

2017.évi támogatási keret 

felhasználás módosításáról 

polgármester azonnal 

131/2017. (X.30.) Telki község önkormányzat 

képviselő-testület  

2017.évi Közbeszerzési 

Terv módosításáról 

polgármester azonnal 

132/2017. (X.30.) Telki Tücsök utca 1301 

hrsz Egészségház 

megvalósítás 

polgármester, 

OKFON 

közbeszerzési 

szakértő 

közbeszerzés 

kiírása: 

2017.10.30.,  

döntés: 

2017.12.10., 

2018.aug. 15 

133/2017 (XI.08) Hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladat 

ellátásáról 

polgármester 2017.11.18. 

134/2017 (XI.08) Telki Völgyrét 1266 hrsz-ú 

ingatlan telekrendezéséről 

polgármester 2017.11.30 

135/2017 (XI.08) A Telki 056/27 hrsz-ú 

ingatlan hasznosításáról 

polgármester azonnal 

136/2017. (XI. 30.) Telki Község 

Önkormányzatának és 

intézményeinek2017. folyó 

évi költségvetési 

gazdálkodásáról 

polgármester azonnal 



137/2017. (XI.30.)  polgármester, 

jegyző 

2018. 

költségvetési 

rendelet-tervezet 

benyújtása 

138/2017.(XI. 30.) Telki szennyvízberuházási-

projekt megvalósításáról 

szóló  

Vállalkozási szerződés az 

Észak-Magyarországi 

szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 

7) című projekt 

megvalósuló feladataihoz, a 

FIDIC Sárga Könyv 

feltételei szerint 

megállapodás aláírásáról 

polgármester azonnal 

139/2017. (XI.30.) A Helyi Építési Szabályzat 

és Szabályozási Terv 

 módosításának 

előkészítéséről   Vizsgálati 

anyag és program 

megvitatása  

polgármester folyamatos 

140/2017. (XI.30.) Telki önkormányzati 

tulajdonú belterületi 

úthálózatának 

 hó eltakarítási és téli 

síkosság mentesítési 

munkáinak elvégzésére kiírt 

pályázat elbírálásáról 

polgármester Szerződés 

megkötése        

2017.november 

30. 

                   

Megbízás lejárta                

2022. március 1. 

141/2017.(XI.30.) Az önkormányzat 

tulajdonában lévő Telki, 

Zápor utca II. ütem (Forrás 

utca - Zápor utca Hrsz: 910 

út közötti zsákutca szakasz) 

útépítési és csapadékvíz-

elvezetési munkáinak 

elvégzése (Pályázatok 

kiértékelése) 

polgármester azonnal 

142/2017. (XI.30.) Gyöngy utca- Gyöngy köz 

utca szabályozásához 

kapcsolódó terület rendezés 

(Ingatlanrendezési 

szerződés – Telki 166 -172 

hrsz.) 

polgármester, 

jegyző 

2018.január 31. 



143/2017.(XI. 30.) Az Óvoda Iskola Telkiben 

Alapítvány Alapító 

Okiratának  

módosításáról 

polgármester azonnal 

144/2017 ( XI. 30.) Telki Víz Kft. 

( 1/2017.11.30. számú 

alapítói határozat ) 

Telki Víz Kft. 

végelszámolásának 

lezárásról 

polgármester azonnal 

145/2017 ( XI. 30.) Telki Víz Kft. 

( 2/2017.11.30. számú 

alapítói határozat ) 

Telki Víz Kft. 

végelszámolásának 

lezárásról 

polgármester  azonnal 

146/2017 ( XI. 30.)               Telki Víz Kft. 

( 3/2017.11.30. számú 

alapítói határozat ) 

Telki Víz Kft.  

végelszámolásának 

lezárásról 

polgármester azonnal 

147/2017 ( XI.30.) Telki Völgyrét 1275 és 

1276 hrsz-ú ingatlanok 

megvásárlásáról 

polgármester azonnal 

148/2017. (XI.30.) A polgármester jutalmáról 

 

jegyző, pénzügyi 

csoport 

2017. november 

30. 

149/2017.(XII.11.)  Telki szennyvízberuházási-

projekt megvalósításáról 

szóló 

Konzorciumi 

együttműködési 

megállapodás 

módosításáról 

polgármester azonnal 

150/2017. (XII.18.) Telki Község 

Önkormányzatának  

2018. évi költségvetési 

koncepciójának kiegészítse 

polgármester azonnal 

151/2017. (XII. 18.) A Közösségi ház 

megvalósításának 

kérdéséről a tervek 

ismertetése  

polgármester azonnal 



152/2017. (XII. 18.) A Közösségi ház 

megvalósításának 

kérdéséről a tervek 

ismertetése 

polgármester azonnal 

153/2017. (XII. 18.) Telki Völgyrét 1275 és 

1276 hrsz-ú ingatlanok 

megvásárlásáról 

polgármester 2017.december 

31. 

154/2017. (XII.18.) Az étkeztetésre vonatkozó  

szolgáltatási szerződés 

módosításáról 

polgármester 2017. december 

31. 

155/2017. (XII.18.) Az étkeztetésre vonatkozó 

szolgáltatási szerződés 

módosításáról 

polgármester 2017.december 

31. 

156/2017. (XII.18 .) A Telki Önkormányzatnál 

az iparűzési adó 

bevallásokra vonatkozó 

vizsgálat lezárásáról 

polgármester azonnal 

157/2017. (XII. 18.) A belső ellenőri 

tevékenység ellátására 

vonatkozó szerződés 

módosításáról 

polgármester 2018. január 1 

158/2017. (XII.18.) A 2018. évi belső 

ellenőrzési tervről 

Polgármester                             

Jegyző                             

Intézmények 

vezető                           

Belső ellenőr 

2019.április 10. 

159/2017.(XII.18 .) A közbeszerzési eljárások 

teljes körű lebonyolítására, 

valamint folyamatos 

közbeszerzési tanácsadásra 

vonatkozó szerződés 

módosításáról 

polgármester 2018.január 1. 

160/2017.(XII.18 .) A nem közművel 

összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó 

közszolgáltatására szóló 

ajánlatok elbírálásáról, 

közszolgáltató 

kiválasztásáról 

polgármester 2018. január.1 



161/2017.( XII.18.) A Budakeszi Rendőrőrs 

őrsparancsnoki 

kinevezéséről 

polgármester azonnal 

162/2017. (XII. 18.) Helyi Esélyegyenlőségi 

Program és Intézkedési 

Terv áttekintése 

polgármester azonnal 

163/2017. (XII.18.) Az Óvoda Iskola Telkiben 

Alapítvány 

kuratóriumát érintő  

személyi változásokról 

polgármester azonnal 

164/2017. (XII.18.) Telki Tücsök utca 1301 

hrsz ingatlanra tervezett 

Egészségház megvalósítás 

közbeszerzés elbírálásáról    

polgármester Közbeszerzés 

előkészítése, 

kiírása 

2017.október 30.                  

Döntés                       

2017. dec.10.                    

Megvalósítás                                   

2018. augusztus 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


