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Iktatószám: Á/63-19 /2019 
Képviselő-testület ülése 

Rendes ülés 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Telki Község Képviselő-testületének 2019. december 17. napján 18.00 órakor a Polgármesteri 
Hivatal tárgyalójában megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly      polgármester 
Móczár Gábor     alpolgármester 
Koltai Piroska     képviselő  
Halász Terézia     képviselő 
Király Péter     képviselő  
dr. Vida Rolland    képviselő 
dr. Lack Mónika    jegyző 
Vetési Vincéné     főkönyvelő 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, Király Péter érkezése még várható. 6 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja. 
Napirend előtt Láris Barnabás tervező bemutatót tart a szolgálati lakások tervezéséről. Rendkívüli 
napirendként felvesszük a Babaváró csomag biztosításáról szóló napirendet.  

Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor- 
határozathozatal mellőzésével az alábbi napirendet fogadta el: 

Javasolt napirend:  
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: polgármester 
  
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: jegyző 
 
1./ A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról 
Előterjesztő: jegyző 
 
2./ Telki Községi Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Jegyző 
 
3./ Polgármester jutalmáról 
Előterjesztő: Alpolgármester 
 
4./Vásárolt étkeztetés díj emeléséről  
Előterjesztő: Polgármester 
 
5./Díjrendeletek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Polgármester 
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6./Telki Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Polgármester 
 
7./ Döntés Budakeszi Orvosi Ügyelet ellátására létrejött szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 
8./ Telki Zöldmanó Óvoda homlokzati hőtechnikai korszerűsítéssel kapcsolatos kérdésekről -
pályázat elbírálása- 
Előterjesztő: Polgármester 
 
9./ Beruházásból megmaradt anyagok értékesítése 
Előterjesztő: Polgármester 
 
10./ Helpynet rendszerhez történő csatlakozásról 
Előterjesztő: Polgármester 
 
11./ Érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos beszerzés kérdéséről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
12./ Belső ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 
13./ Telki község Önkormányzat képviselő-testületének 2020.évi munkaterve 
Előterjesztő: Polgármester 
 
14./ Telki község Önkormányzat 2020.évi rendezvényterve 
Előterjesztő: Polgármester 
 
Babaváró csomag biztosításáról 

 
 
Napirendi pontok megtárgyalása: 

 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: polgármester 
  
Deltai Károly polgármester:  

- Zöld Bicske Kft. szemétszállító cégben vezetőváltás és cégátalakulás zajlik, ezért a mi 
szerződésünk is változik. A szállítás rendjében lesz változás. Javasolják a szelektív 
gyűjtőedények bevezetését. Ez mennyiségi korlátozás lesz egyben. Korszerűsítik a 
járműparkukat. Ügyfélszolgálatukat fejlesztik. 

- Csatornázás terén murvázás és aszfaltozás zajlik, karácsonyig javulni fog a helyzet az érintett 
területen található úthálózat tekintetében. 
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Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor- 
határozathozatal mellőzésével a tájékoztatót elfogadta. 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: jegyző 
 
Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor- 
határozathozatal mellőzésével a tájékoztatót elfogadta. 

Napirend előtt: Szolgálati lakások tervezéséről 
 
Láris Barnabás, tervező: Egyszerűségre törekszünk, gazdaságos épületet szeretnénk Önöknek adni itt 
Telkiben. A telek adottságai alapján 2 szintes házat tervezünk, 2 típusú lakás lenne, összesen 4 db lakás. 
Az azonos méretű lakások egymás fölött lennének. Egy behajtás lenne, jobbra balra állnának az autók, 
a telek zöldfelülete így maradna a legnagyobb. Fedett terasz lenne, kertkapcsolat, nyeregtetős tömeg.  
 
Móczár Gábor, alpolgármester: Az épület egyszerűsége már számomra túl egyszerű, van ebben 
tudatosság? Modernizálni valahogyan lehet? Ez is a most elterjedt szürke-fehér minimális stílusú 
megoldás lesz? 
 
Láris Barnabás, tervező: Semmiképp sem szürkét, hanem natúr tetőt javaslok. Szeglemezes 
tetőszerkezet lenne jó, az ács szakmunka hiánya miatt. Natúr cserepet ajánlok, mert ez a 
leggazdaságosabb. Emeletes háznál nem kell, hogy domináljon a tető, ezért törekszem olcsó és egyszerű 
megoldásra. Nincs eresz, függőleges csatorna lenne. Kültéri lépcsőzet is a gazdaságosság miatt lenne. 
 
Vetési Vincéné: Én önkormányzati szolgálati lakásban lakok, a közös részeknek nagyon nincs gazdája, 
itt ez hogyan fog kinézni? Napfény mennyire jut be? 
 
dr. Vida Rolland: Kevésnek találom az ablakokat. A padlás használható lesz? 
 
Láris Barnabás, tervező: 3 rétegű modern ablakokat szeretnék, nem végleges még a nyílászáró kiosztás. 
Padlás beépíthetőségének biztosítása (vasbeton födém) megdobja a költségeket, ez döntés kérdése. A 
tájolásból a lehető legtöbbet szeretnénk kihozni, hogy bejusson a fény. A teraszok dél-keletiek lenének. 
Egy telibe keleti vagy nyugati terasz véleményem szerint használhatatlan. Parkolóra nézne a terasz, ha 
ezen a tájoláson változtatnánk, ami nem túl élhető.  
 
Koltai Piroska, képviselő: Mi a teendője a testületnek ezzel a koncepcióval? 
 
Deltai Károly polgármester: Nem támogatom egy drága lomtár kialakítását a padláson. Kérdés, hogy ez 
a koncepció megfelelő-e, ezen dolgozzon-e tovább a tervező? 
 
Láris Barnabás, tervező: Fontos döntés, hogy az épület elhelyezkedéséről, lépcső tervével egyet ért-e a 
testület. Tájolás részletei még kidolgozás alatt vannak.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

161 /2019.(XII.17) számú Önkormányzati határozat 
 

A szolgálati lakások tervezéséről 
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a szolgálati lakások tervezésének ismertetett irányvonalait 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Deltai Károly polgármester: Tervezőtől kérdezem napirenden kívül, hogy az Egészségház tetőtér 
beépítés tervezésére van-e kapacitás, mert ortopéd, szemész, gasztroenterológus orvos-szolgáltatók 
érdeklődnek az épület használata iránt.  
 
Láris Barnabás, tervező: Jó döntés volt anno, hogy a feljárót beterveztük az építés során, válasz igen, 
tudunk dolgozni a tetőtér-beépítés lehetőségéről. 
 
1./ A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról   
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Király Péter képviselő megérkezett. A Pénzügyi Bizottság 2019. december 
9-ei ülésén elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – elfogadta 
a közszolgálati tisztviselők illetmény alapjáról szóló 21/2019.(XII.18.) önkormányzati rendeletet. 

 
2./ Telki Községi Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2019. december 9-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – elfogadta 
Telki Községi Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló 
22/2019.(XII.18.) önkormányzati rendeletet. 
 
3./ Polgármester jutalmáról  
Előterjesztő: alpolgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Móczár Gábor alpolgármester: Deltai Károly polgármester elhagyja a termet a képviselő-testület 
létszáma 6 fő. A Pénzügyi Bizottság 2019. december 9-ei ülésén elfogadott határozati javaslatot teszem 
fel szavazásra. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
162 /2019.(XII.17) számú Önkormányzati határozat 

 
A polgármester jutalmáról 

 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy Deltai Károly polgármestert 3 havi bruttó illetményének 
megfelelő összegű jutalomban részesítse. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: jegyző, Pénzügyi Csoport 

 
4./Vásárolt étkeztetés díj emeléséről  
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly polgármester visszajön a helyiségbe, a testület létszáma 7 főre egészül ki.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: A Pénzügyi Bizottság ülése óta kiderült, hogy valószínűleg az állami 
támogatás meglesz az emelésre.  
 
dr. Földvári-Nagy László: Lehetséges, hogy az állami támogatás majd csökken, mi pedig elfogadjuk az 
emelést? Nem lenne célszerű az árat átstrukurálni? Esetleg nem elfogadni az emelést és lenyelni a 
támogatást.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Előfordulhat. Páty újra pályáztatta az étkeztetést, és a végén drágábbra jöttek 
ki.  
 
Deltai Károly polgármester Minőségi problémákról nem kapunk mostanában jelzést.  
 
Koltai Piroska, képviselő: Amelyik tanár együtt eszik a gyerekekkel, ott nincs panasz az ételre.  
 
Deltai Károly polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2019. december 9-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
163 /2019.(XII.17) számú Önkormányzati határozat 

 
A vásárolt étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról 

 
Telki község Képviselő-testülete a közoktatási intézmények közétkeztetési feladatainak ellátására a 
SODEXO Magyarország Kft.-vel megkötött szerződését melyet a felvásárló jogutód új tulajdonos a 
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Hungast Holding Zrt. nevében a szolgáltató a Hungast Vitel Kft-re szállt 2020. január 1-i hatállyal 
módosítja. 

A közétkeztetés költségei 2020. évben a következők szerint alakulnak. 

Telki Község Önkormányzat Óvoda, Iskola gyermekétkeztetés 

 

Étkezési típus 

2020. január 1-től 
Vételár 

(Nyersanyagnorma + rezsi) 
Ft/adag 

Óvoda  
Tízórai  

Ebéd  

Uzsonna  

Összesen 601,35 Ft 
Iskola  
Tízórai  

 Ebéd  

Uzsonna  

Összesen 695,67 Ft 
Felnőtt Ebéd 452,- Ft 

 
A gyerekek/tanulók étkeztetésének térítési díjai 2019/2020 tanévben változatlanok maradnának. A 
gyerekek/tanulók térítési díjként a nyersanyagnorma összegét fizetik. 

A 2020. szeptember 1-től történő emelési javaslatra 2020. május hónapban visszatér a Képviselő-
testület. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgáltatóval a hatályos szerződés 
módosításra vonatkozó szerződést megkösse. 

Felelős:                polgármester  
Határidő:             2019. december 31. 
 

 
5./Díjrendeletek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly polgármester:  A Pénzügyi Bizottság 2019. december 9-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – elfogadta 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről 
szóló 28/2007. (XII. 12.) Ö. rendelet módosításáról szóló 23/2019. (XII. 18) önkormányzati 
rendeletet. 
 
6./Telki Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
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Deltai Károly polgármester: Újra megismételném, hogy a koncepció készítés már nem kötelező. A 
munkánk megkönnyítése a cél.  
 
Koltai Piroska, képviselő: Óvoda számait szeretném megérteni, táblázatmagyarázatot kérnék. 
 
Deltai Károly polgármester: Kérünk a hivataltól egy kivetítéses prezentációt erről. 
 
dr. Földvári-Nagy László: Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott a boszorkányvölgyi gyalogjárók 
világításának ügye. 
 
Deltai Károly polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2019. december 9-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot ezzel a két kiegészítéssel teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
164 /2019.(XII.17) számú Önkormányzati határozat 

Telki Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepciója 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési koncepciót az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, azzal, hogy a koncepció kiegészül a Boszorkányvölgy 
gyalogutak közvilágítás tervezési feladatával.  
 

Határidő:  2020. költségvetési rendelet-tervezet benyújtása 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
7./ Döntés Budakeszi Orvosi Ügyelet ellátására létrejött szerződés módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly polgármester: Januárban térjünk vissza erre, a polgármesterek tanácsában ezt tárgyaljuk, 
kiderül, lesz-e belépő új település. Lehet, hogy ezt a megemelt árszintet tartani kell, lehet, hogy belép 
valamelyik település és jobb lesz, de lehet, hogy egy kilépési hullám alakul ki és akkor fenntarthatatlan 
lesz a szerződés. 
 
dr. Földvári-Nagy László: Páty példáját tartsuk a szemünk előtt, aki átment a biatorbágyi ügyeletre, 
ahogy a Pénzügyi Bizottságon ezt már felvetettük. 
 
Deltai Károly polgármester: Páty minőségi javulást vár a kilépésétől, nekünk Biatorbágy messze van, 
de drágább is úgy a szolgáltatás. A Pénzügyi Bizottság 2019. december 9-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

165 /2019.(XII.17) számú Önkormányzati határozat 
 

Döntés Budakeszi Orvosi Ügyelet ellátására létrejött szerződés módosításáról 
 
1. Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Budakörnyéki 

Önkormányzati Társulás, valamint a HUNGARY AMBULANCE Egészségügyi és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2018. február 05. napján megkötött 
megbízási szerződés módosításához, mely szerint a továbbiakban a finanszírozást Budajenő, 
Budakeszi, Nagykovácsi, Remeteszőlős és Telki települések biztosítják lakosságszám arányosan az 
alábbiak szerint: 

  

Lakosság szám 
(2018.01.01.) 

+ szolgáltatás 
(+1 orvos) 

Ft/hó 

Kieső NEAK 
Ft/hó 

Budajenő 1 942 37 245,85 Ft 44 267,06 Ft 

Budakeszi 14 330 274 836,79 Ft 326 646,24 Ft 

Nagykovácsi 7 476 150 556,09 Ft 178 937,40 Ft 

Remeteszőlős 915 17 548,89 Ft 20 857,03 Ft 

Telki 4 005 76 812,38 Ft 91 292,27 Ft 

Összesen: 29 042 557 000,00 Ft 662 000,00 Ft 

 
2. Telki község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Budakörnyéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsát a megbízási szerződés módosításának aláírására. 
 
Felelős:  jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 
8./ Telki Zöldmanó Óvoda homlokzati hőtechnikai korszerűsítéssel kapcsolatos kérdésekről -
pályázat elbírálása- 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2019. december 9-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

166 /2019.(XII.17) számú Önkormányzati határozat 
 

Telki Zöldmanó Óvoda homlokzati hőtechnikai korszerűsítéssel kapcsolatos kérdésekről 
-pályázatok értékelése- 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program keretében 
támogatásban részesített Telki Zöldmanó Óvoda (Harangvirág u. 3. szám alatti épület) homlokzati 
hőtechnikai korszerűsítésének megvalósítására kiírt pályázatok érvényesnek és eredményesnek minősít. 
 
A beérkezett árajánlatok közül a SZYLA Kft. (2724 Újlengyel, Dózsa Gy. u. 11. adószám: 
13755779213) árajánlatát fogadja el.  

A kivitelezési költségekre vonatkozó bruttó 28.549.600,- Ft díjat az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                        
 
9./ Beruházásból megmaradt anyagok értékesítése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2019. december 9-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
167 /2019.(XII.17) számú Önkormányzati határozat 

 
Beruházásból megmaradt anyagok értékesítése 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy adásvétel keretében 2.403.015.-
Ft+Áfa összegért értékesíti a sportcsarnok beruházásból megmaradt építőanyagokat az Ív Generál Kft. 
1021 Budapest, Budakeszi út 51./D. részére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
10./ Helpynet rendszerhez történő csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
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Deltai Károly polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2019. december 9-ei ülésén tárgyaltuk ezt, a jogi, 
adatvédelmi vélemények nem érkeztek meg. Olyan vélemények is érkeztek melyek megkérdőjelezik a 
rendszer fontosságát.  
 
dr. Földvári-Nagy László: Kérdés, hogy hasznos-e, kihasznált-e a rendszer, úgy tűnik, hogy az eddigi 3 
db bejelentés nem túl meggyőző. Promózás elég gyengén zajlik, a rendszer eddig használata minimális.  
 
Móczár Gábor: Nem releváns ez a szám a fejlesztés ilyen korai állapotában.  
 
Király Péter, képviselő: A lakosok nem ismerik. Az önkormányzat azt mondja, hogy nektek ez jó, 
közben a lakosok meg nem ismerik, nem használják. hiányolom, hogy a cég tegye oda magát. 
 
Deltai Károly, polgármester: A cég inaktivitása nem csak az ő hibájuk. A cég nehezményezi, hogy nem 
tudunk dönteni, mert mi még mindig jogi és adatvédelmi problémákon akadunk el. Az új GDPR miatt 
nehéz a harmadik partneres megoldás önkormányzati feladatokban. 
 
dr. Vida Rolland: Az önkormányzati munkavállalók ellenállása is megjelenik, a cég látja, hogy a 
munkatársak az oktatás ellenére nem lépnek be a rendszerbe.  
 
Móczár Gábor, alpolgármester: Akkor működik jól egy rendszer, ha a rendszer jól van kitalálva és ha 
jól van beágyazva. Más önkormányzatok a GDPR-t hogyan tartják be ilyen rendszereknél?  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Vannak más önkormányzatok, akik használnak applikációkat, de mi olyan 
modult szeretnénk (behajtási engedély) amivel közigazgatási aktusok járnak, például határozathozatal, 
ezt viszont az elektronikus ügyintézésünkbe integráltan kell. Ez az, amit egy piaci informatikai cég nem 
ért. A GDPR szakértőnk és a fejlesztő cég nem értik egyelőre egymást.   
 
Deltai Károly, polgármester: Kérdés, hogy hasznosnak tartjuk-e a rendszert. Szavazzunk, hogy menjük-
e tovább.  
 
Halász Terézia, képviselő: Ha fenntartjuk a megbízást, akkor csak a saját munkákat nehezítjük. 
 
Koltai Piroska, képviselő: Van realitása annak hogy évi 900 000 Ft-ért legyen kutya és parlagfű 
bejelentési rendszerünk? Más települések ezt használják? Jónak tartom a kezdeményezést, de legyen 
értelme. 
 
Deltai Károly, polgármester: Nem igazán használják más városok, „okos város” fejlesztések csak most 
kezdenek terjedni. A behajtási engedélyek kezelésében sokat segítene. Viszont a Facebook panasz 
áradatot tudná kezelni, ha nem is szünteti meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

168 /2019.(XII.17) számú Önkormányzati határozat 
 

Helpynet Vezetői Infokommunikációs Rendszerhez történő csatlakozásról 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Helpynet Kft.-t (2475 Kápolnásnyék, Kazinczy Ferenc 
utca 22-30. I. emelet) az általa üzemeltetett   Helpynet Vezetői Infokommunikációs Rendszerbe vonjon 
be GDPR szakértőt és tegyen javaslatot az adatvédelmi aggályok feloldására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.január 15. 
  
 
11./ Érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos beszerzés kérdéséről 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly polgármester: Az Alpolgármester Úrnak fel lehet tenni a tisztázásra váró kérdéseket. 
 
Móczár Gábor, alpolgármester: 2x1 méteres darabokból álló, 28 nm-es mobil színpad beszerzése 1-2 év 
alatt behozná az árát, mert a bérlési és szállítási költségek magasak. Ezt a Pajtában vagy a Nagyteremben 
lehetne összeszerelt állapotban tárolni.  
 
Deltai Károly polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2019. december 9-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
169 /2019.(XII.17) számú Önkormányzati határozat 

   
Érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos beszerzés kérdéséről 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kodolányi János Közösségi Ház és 
könyvtár technikai eszközállományának bővítését célzó az érdekeltségnövelő pályázat keretében 
támogatásban részesített fejlesztés keretében a pályázati támogatással biztosított 501.000.- Ft összegű 
pályázati támogatás, a pályázat keretében minimálisan biztosítandó 900.000.- Ft összegű önrészt további 
1.737.000.- Ft-tal kiegészítve egy csökkentett műszaki tartalommal valósítja meg.  

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
12./ Belső ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó szerződés módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
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Deltai Károly polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2019. december 9-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra, azzal a kiegészítéssel, hogy a belső ellenőr az adatkezelést a GDPR és 
az Infotv. betartásával végezheti. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
170 /2019.(XII.17) számú Önkormányzati határozat 

 
A belső ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó szerződés  

módosításáról 
1. Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15. 
§ (1) bekezdése szerinti a belső ellenőrzési feladatok ellátásra az Audit Light Kft. -vel 
(cégjegyzékszám: 13-09-145724) 2030 Érd, Balatoni út 103/B. vonatkozó szerződést módosítja 
és a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási díj összegét 92.200.-Ft+Áfa/hó 
összegben határozza meg. 
 

2. A módosított szerződésben rögzítésre kerül, hogy a belső ellenőr az adatkezelést a GDPR és az 
Infotv. betartásával végezheti. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2020.január 1. 
 
13./ Telki község Önkormányzat képviselő-testületének 2020.évi munkaterve 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Móczár Gábor, alpolgármester: Egyeztettük a falu programjait, a piac időpontjai, ha ütköznek a falu 
programjával akkor a szervezők nagyon nehézkesek.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
171 /2019.(XII.17) számú Önkormányzati határozat 

 
Telki Község Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről  

 
Telki Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 44. §-ában meghatározottak alapján – figyelemmel az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 20/2019.(X.28) Ör. számú rendelet 10. §.-ában  foglaltakra úgy határoz, hogy 
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el. 
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Időpont Napirend 

 

Előterjesztő 

Január Döntés a Telki Polgármesteri Hivatalban 
igazgatási szünet elrendeléséről 

Jegyző 

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása Polgármester 

 Telki község 2020. évi költségvetés tárgyalása Polgármester 

 Döntés az óvoda nyári zárva tartásáról Polgármester 

 

Február Telki község 2020. évi költségvetés elfogadása   Polgármester 

 Polgármester 2020.évi szabadság ütemtervének 
elfogadásáról 

Alpolgármester 

 Telki Zöldmanó Óvoda Házirendjének 
módosítása 

Polgármester 

 

Március Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve, 
valamint a 2019.évi statisztikai összegzés 
jóváhagyása. 

Polgármester 

Telki elismerő díjak adományozására benyújtott 
javaslatok elbírálása 

Polgármester 

A civil szervezetek részére nyújtandó pályázat 
kiírásáról 

Polgármester 

 Döntés a Telki Zöldmanó Óvoda 2020/2021 évre 
vonatkozó beiskolázási Tervének jóváhagyásáról 

Polgármester 

 

Április Tájékoztató Telki község Képviselő-testülete 
2020. évi költségvetésének I. negyedéves 
végrehajtásáról. 

Polgármester 

Gazdasági program elfogadása Polgármester 

Döntés a Telki Óvoda 2020/21 évre vonatkozó 
Beiskolázási Tervének jóváhagyásáról 

Polgármester 

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatására benyújtott pályázatok elbírálása  

Polgármester 
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Május A 2019. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 
szóló jelentés megtárgyalása 

Polgármester 

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámoló megtárgyalása. 

Polgármester 

Döntés Telki Község 2019. évi Gyermekvédelmi 
Beszámolójának jóváhagyásáról 

Jegyző 

 Intézményi étkezési térítési díjak meghatározása Polgármester 

 

Június Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, a körzeti 
megbízott munkájáról 

Polgármester 

Beszámoló az egészségügyi alapellátás 
helyzetéről 

Polgármester 

Beszámoló az önkormányzat által létrehozott 
alapítvány(ok) tevékenységéről 

Polgármester 

 Helyi adórendeletek áttekintése   Polgármester 

 

Szeptember Tájékoztató Telki község Képviselő-testülete 
2020.évi költségvetésének I. féléves 
végrehajtásáról. 

Polgármester 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységéről 

Jegyző 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíj-rendszerhez való 2021. évi csatlakozás 

Polgármester 

Telki Zöldmanó Óvoda 2019/2020. nevelési 
évének munkájáról 

Polgármester 

A helyi temetőkről és a temetkezés szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata  

Polgármester 

 

Október Döntés a Telki Óvoda 2020/2021. nevelési évre 
készült munkatervének jóváhagyásáról 

Polgármester 

 

November Tájékoztató Telki község Képviselő-testülete 
2020.évi költségvetésének I-III. negyedéves 
végrehajtásáról 

Polgármester 
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Telki község Képviselő-testülete 2021. évi 
költségvetésének koncepciója 

Polgármester 

A 2021. évi belső ellenőrzési-terv összeállítása Polgármester 

Helyi adórendeletek áttekintése   Polgármester 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 
megalapozó rendeletek felülvizsgálata és egyéb 
megalapozó döntések 

Polgármester 

   

 
A Képviselő-testületi ülések állandó témái: 

 Napirend tárgyalása előtti témák: 

a.) Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről: 
Előterjesztő: Polgármester,  
b.) Tájékoztató a testület által átruházott hatáskörökben hozott döntésekről 
(kizárólag írásos formában) 
Előterjesztő: Polgármester, Bizottságok) 
c.) Tájékoztató a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
(kizárólag írásos formában) 
Előterjesztő: Jegyző 

Napirend után tárgyalandó témák: 

a.) Interpellációk  
b.) Egyebek 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő:azonnal 
 
14./ Telki község Önkormányzat 2020.évi rendezvényterve 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly polgármester:  Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
172 /2019.(XII.17) számú Önkormányzati határozat 

 
Telki Község 2019. évi rendezvénytervéről  

 
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi rendezvénytervét a mellékletben foglalt 
tartalommal elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 

 
 
15./ Babaváró csomag 
 
Deltai Károly polgármester: Jó kezdeményezésnek tartom. 
 
Halász Terézia, képviselő: Bemutatom ezt a mintacsomagot, ez kb. 30 ezer forintos nagyságban 
gondolkodunk. 40-50 gyermek születik egy évben, összesen 1,5 milliós kiadás lenne. A Szociális 
bizottság nem biztos, hogy ilyen nagy nagyságrendben adna csomagot, inkább gesztus értékűt vagy 
facsemetét.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan –7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
173 /2019.(XII.17) számú Önkormányzati határozat 

Babaváró csomag biztosításáról 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a Szociális Bizottságot 
egy az újszülöttet fogadó családok részére biztosítandó jelképes ajándék  módjának kidolgozásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 

Egyebek 
 
 
Több hozzászólás nem volt. Deltai Károly polgármester megköszöni a képviselőknek, a bizottsági 
tagoknak, a meghívottaknak és minden jelenlévőnek a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 

dr. Lack Mónika     Deltai Károly 
       jegyző                   polgármester 


