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Iktatószám: Á/ 42 -   /2020 
Képviselő-testület ülése 

Rendes ülés 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 31. napján 20.30 órakor 
a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly       polgármester 
Móczár Gábor      alpolgármester  
Dr. Földvári-Nagy László    képviselő 
Halász Terézia      képviselő 
Király Péter      képviselő  
Koltai Piroska      képviselő  
dr. Vida Rolland     képviselő 
dr. Lack Mónika     jegyző 
Vetési Vincéné      pénzügyi csoportvezető 
 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes. 7 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Deltai Károly polgármester a 
meghívóhoz képest javasolja a Telki piac üzemeltetési kérdései és Házszámozás rendjéről szóló 
11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása napirendi pontok levételét. 
 

Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 7 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./ Telki Óvoda létszámfejlesztés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
2. / Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosítása  
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár helyiségbérleti díjról szóló határozat módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
4. / Sportinfrastruktúra működtetésével és hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
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Előterjesztő: polgármester 
 
5./ Sportpark pályázat megvalósítása Meglévő sporteszközök áthelyezése 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./ Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében 
Előterjesztő: polgármester 
 
7./ Telki viziközművek 15 éves gördülő fejlesztési Terv jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
 
8./ Vásárolt étkeztetés díj emeléséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
9./ Takarítási szolgáltatás díjemelés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
10./ A Telki Áfonya utca közterületi részének hasznosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
11/ Vételi ajánlat Telki 1266/7 hrsz ingatlanra 
Előterjesztő: polgármester 
 
12./ Az építményadóról szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (a 
reklámhordozókra vonatkozó adómegállapítási-jog hatályon kívül helyezése) 
Előterjesztő: polgármester 
 
13./ Köztisztviselők etikai kódex elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
14./ Telekalakítás Telki 556/4 és 556/5 hrsz 
Előterjesztő: polgármester 
 
15./ Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló 14/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
16./ Fogorvosi rendelővel kapcsolatos kérdések 
Előterjesztő: polgármester 
 
Zárt ülés 
17./ Kitüntető címek adományozásáról 
Előterjesztő: polgármester 
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Napirend megtárgyalása: 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: polgármester 
 
Deltai Károly, polgármester: A két ülés között nem volt esemény, viszont megtartanám a járványügyi 
tájékoztatómat: 

- Járvánnyal kapcsolatban a kormány iskolákra vonatkozó protokollját megkaptuk, a 
protokollban előírt eszközöket beszereztük, intézményeknek átadtuk 

- Csarnok megnyitást megtartjuk, csökkenteni próbáljuk a kockázatot, a Minifesztivállal 
kapcsolatban figyeljük a központi utasításokat, de úgy tűnik a programokat megtartjuk  

- Érintésmentes lázmérőket vettünk az intézményeinknek 
- Volánbusz Zrt.-t megkerestük a tömött buszokkal kapcsolatos problémával 
- Hivatal ügyfélfogadási rendjét felülvizsgáljuk 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – – az alábbi 
határozatot elfogadta. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
  67 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 

 
Polgármester járványügyi tájékoztatója 

Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Deltai Károly polgármester 
járványügyi tájékoztatóját elfogadja. 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
1./ Telki Óvoda létszámfejlesztés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az 
alábbi határozatot elfogadta. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
  68 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 

 
Telki Óvoda létszámfejlesztés kérdése 

Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki Óvoda létszámkeretét 
határozott időre a 2020/2021 nevelési évre terjedő időre 1 fő pedagógiai asszisztens létszámmal bővíti. 

A személyi juttatások fedezetét a 2020 és 2021.évi költségvetés biztosítja. 
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Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
2. / Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosítása  
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatokat fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

   69 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 
 

Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kodolányi János Közösségi 
Ház és Könyvtár módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztéshez 
mellékelt formában, elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, és felkéri, hogy az alapító 
okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé történő megtételéről 
gondoskodjon.  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
   70 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 

 
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosítása 

 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kodolányi János Közösségi 
Ház és Könyvtár módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztéshez 
mellékelt formában, elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, és felkéri, hogy az alapító 
okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé történő megtételéről 
gondoskodjon.  

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. november 1. 
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3./ Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár helyiségbérleti díjról szóló határozat módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatokat fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
  71 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 

 
A Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár helyiségeinek hasznosításáról 

 
Telki község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1. számú mellékletében határozza meg a 
Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár helyiségeinek bérleti díját. 
 
Az 1. számú Melléklet jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. 
 
Jelen határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Telki község Önkormányzat képviselő-
testületének 50/2020.(VI.30.) Önkormányzati határozata. 
 
 



6 
 

TEREM / 
HELYISÉG 
MEGNEVEZÉSE 

ÁR / ÓRA 
TELJES NAP (8 óra 
felett vagy maximum) 
– egy óra kedvezmény 

KEDVEZMÉNYES 
ÁR /ÓRA 
kedvezmény 

KEDVEZVÉNYES 
TELJES NAP  
(8 óra felett vagy  
kedvezmény 

Pajta 12.000 84.000 8.000 56.000 

Nagyterem 10.000 70.000 6.000 42.000 

Nagyterem 
(minimum heti 2 órás 
bérlés esetén) 

8.000  
 
5.000 

 

Kisterem 6.000 42.000 3.500 24.500 

Kisterem 
(minimum heti 2 órás 
bérlés esetén) 

5.000  
 
3.000 

 

Kisterem  
10 fő alatti 
foglalkozások 
(minimum heti 2 órás 
tartós bérlés esetén) 

3.500  

 
2.000 

 

Kisterem  
10 fő alatti 
foglalkozások 
(minimum heti 5 órás 
bérlés esetén) 

3.000  

 
1.800 

 

Büfé  10.000 / alkalom 5.000 / alkalom  

Folyosó  5.000 35.000 3.000 21.000  

     

 

Udvar (termek nélkül, 
mellékhelyiség a 
Pajtában, kemence 
használata saját, hozott 
tűzifával) 

5.000 35.000 

 
 
2.500 

 
 
17.500 

Teljes komplexum 
(zenés-táncos 
rendezvény pl. 
lakodalom, bál, 
születésnap, stb.)  

 300.000 

  
200.000 

Pajta ( zenés- táncos 
rendezvény 
pl.lakodalom, bál, 
születésnap, stb.) 

 150.000 

  
100.000 

Közösségi Ház 
(zenés-táncos 
rendezvény 
pl.lakodalom, bál, 
születésnap, stb.) 

 180.000 

  
120.000 

     

TEREM / 
HELYISÉG 
MEGNEVEZÉSE 

ÁR/ALKA
LOM 

 
  

Kisterem/Házasságköt
és 

30.000/alkal
om 

 
  

Nagyterem/Házasságk
ötés 

50.000/alkal
om 
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 Étel- és italfogyasztásból származó extrém szennyeződés esetén minimum 25.000,- Ft, indokolt 
esetben egyedi kalkuláció alapján további takarítási felár számítható fel.  
 

 Teremhasználat kizárólag aláírt terembérleti szerződés megkötése mellett lehetséges. 
 

 Kedvezményes, ill. térítésmentes teremhasználat Kt. határozat alapján. 51/2020. (VI.30.) 
Önkormányzati határozata a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár helyiséghasználatáról.  

 
 A sörpadok bérlésére szabad kapacitás erejéig van lehetőség.  A sörpadok el- és visszaszállítása 

az intézmény nyitvatartási idejében történik.  
 
4. / Sportinfrastruktúra működtetésével és hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
Telki község 2020-2025 év Sportkoncepcióval kapcsolatban elfogadott határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatokat fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
  72 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 

 
Telki község 2020-2025 év Sportkoncepció elfogadása 

Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy Telki község 2020-2025.évi 
sportkoncepcióját az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja, belefoglalva az alábbi 
pontosításokat: 

     

Projektor  5.000 / alkalom 3.000 / alkalom  

Képfüggesztő 
rendszer, paraván 

 - 
-  

Hang- és 
fénytechnika 

 I. kategória: 
alaptechnika: 1 
mikrofon, zene 
bejátszása  

térítésmentes 

  II. kategória: 

teljes hang-és 
fénytechnika 
technikusi 
közreműködéssel 

40.000 
 

  III. kategória 

teljes- hang és 
fénytechnika külső 
technikus 
bevonásával  

egyedi árajánlat 
alapján 

     

Sörpad garnitúra  1.500 / db 1200 / db  
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- nyugdíjas sport kifejtése 
- alsós osztályok számának ellenőrzése 
- telki lakosok prioritásba emelése 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
Telki Község Önkormányzata és a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár között megállapodással 
kapcsolatban elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
  73 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 

 
Telki Község Önkormányzata és a Kodolányi János Közösségi Ház és  

Könyvtár között megállapodás kötése 
 

Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki önkormányzat tulajdonában 
lévő sportlétesítmények hasznosítása tárgyában megállapodást ír alá a Kodolányi János Közösségi Ház 
és Könyvtár intézménnyel. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
Telki Község Önkormányzata és a Magyar Labdarugó Szövetség közötti megállapodással kapcsolatban 
elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
   74 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 

 
Telki Község Önkormányzata és a Magyar Labdarugó Szövetség  

közötti megállapodás kötése 
 

Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki önkormányzat tulajdonában 
lévő sportlétesítmények (sportcsarnok és műfüves sportpálya) hasznosítása tárgyában megállapodást ír 
alá a Magyar Labdarugó Szövetséggel.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
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Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
Sportkoordinátor foglalkoztatásával kapcsolatban elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
dr. Vida Rolland, képviselő: A fedezet valóban rendelkezésre áll, hogy havi 250 ezer forinttal 
megbízzunk valakit? Ez több mint egy pedagógus bér. 
 
Deltai Károly, polgármester: Igen a Kodolányi költségvetésében rendelkezésre áll.  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
  75 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 

 
Sportkoordinátor foglalkoztatása 

 
Telki Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár a 
sportcélú létesítmények hasznosítása, annak koordinálása érdekében sportkoordinátort bíz meg. 

A szükséges költségvetési fedezetet az intézmény költségvetése biztosítja. 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén Telki 
Község Önkormányzata és az Érdi Tankerületi Központ közötti megállapodással kapcsolatos határozati 
javaslatot nem támogatta. Felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
  76 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 

 
Telki Község Önkormányzata és az Érdi Tankerületi Központ közötti megállapodás kötése 

 
Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki önkormányzat tulajdonában 
lévő sportlétesítmények (sportcsarnok, tornaterem) használata és hasznosítása tárgyában megállapodást 
ír alá az Érdi Tankerületi Központtal. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
Deltai Károly, polgármester: Sportcsarnok házirendjével kapcsolatban az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

  77 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 

Sportcsarnok házirend elfogadása 
 

Telki község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sportcsarnok házirendjét 
a mellékelt tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
elnapolta a sportlétesítmények helyiségeinek hasznosításáról szóló előterjesztés tárgyalását. 
Találkozzunk ezzel kapcsolatban rendkívüli ülésen 2020. szeptember 4-én.  

 
5./ Sportpark pályázat megvalósítása meglévő sporteszközök áthelyezése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Móczár Gábor, alpolgármester: Teq-ball asztalt is ide kellene telepíteni.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

   78 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 
 

Sportpark pályázat megvalósítása meglévő sporteszközök áthelyezése 
 

Telki község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki 723/1 hrsz-ú 
ingatlanon található az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány anyagi hozzájárulásával megvalósított 
sporteszközöket, valamint a Telki 935/2 hrsz-ú ingatlanon található sporteszközöket áttelepíti a Telki 
731/22 hrsz alatti ingatlanra a Sportcsarnok körüli zöldterületre. 

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósítandó új sportparkot a Telki 
723/1 hrsz-ú ingatlanon valósítsa meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6./ Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: Minden pályázaton indulunk, ami csak elérhető. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

  79 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 
 

Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében 

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu program keretében pályázatot 
nyújt be az alábbi alprogramokra: 

1. Önkormányzati kerékpárút építése alprogram keretében a Telki, Rózsa utcai kerékpárút (750 méter ) 
felújítására ) pályázik. 

2. Temető fejlesztése alprogram keretében a Ravatalozó épület felújításra. 

3. Faluház felújítás alprogram keretében a Petőfi u. 1. szám alatti Polgármesteri Hivatal épületének 
felújítására, tetőszerkezet csere, homlokzat színezés, bejárati ajtó csere ingatlanok felújítására. 

4. Óvodaépület felújítása alprogram keretében a Harangvirág utcai óvoda tetőszerkezetének javítása és 
a külső nyílászárók cseréjére. 

5. Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése alprogram keretében. 

6.  Szolgálati lakás alprogram keretében külső homlokzat hőszigetelés, épület körüli járda javítása, 
eszközbeszerzésre. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések meghozatalára, az eljárások 
lefolytatására, dokumentációk, szerződés aláírására. 

Pályázati 
azonosító 

Pályázat neve Határidő 
Támogatás 

összege 
Pályázó 

MFP-OKE/2020 
 

Önkormányzati 
kerékpárút 

építése 

2020. 
szeptember 

10-ig 

max 50 
millió Ft. 

 
önkormányzat 

MFP-FVT/2020 
Temető 

fejlesztése 

2020. 
szeptember 

10-ig 

max. 30 
millió Ft. 

 
önkormányzat 

MFP-IEF/2020 
Óvodaépület 

felújítása 

2020. 
szeptember 4-

ig 

max. 150 
millió Ft. 

önkormányzat 

MFP-OTF/2020 

Óvodai 
sportterem, 
tornaszoba 
fejlesztése 

2020. 
szeptember 4-

ig 

max. 30 
millió Ft. 

önkormányzat 

MFP-FHF/2020 
Faluházak 
felújítása 

2020. 
szeptember 4-

ig 

max. 50 
millió Ft. 

önkormányzat 

MFP-SZL/2020 
Szolgálati 

lakás 

2020. 
szeptember 4-

ig 

max. 30 
millió Ft. 

önkormányzat 
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Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
7./ Telki vízi közművek 15 éves gördülő fejlesztési Terv jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

   80 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 
 

Telki vízi közművek 15 éves gördülő fejlesztési Terv jóváhagyása 
 
Telki község Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Gördülő Fejlesztési Tervet, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő fejlesztések, beruházások jóváhagyása 
egyedi testületi döntéseket követően valósítható meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási 
Hivatalhoz történő benyújtására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
8./ Vásárolt étkeztetés díj emeléséről 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

  81 /2020.(VIII.31.) 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 
Hungast Holding Zrt. nevében a szolgáltató a Hungast Vitel Kft-re szállt 2020. szeptember 1-i hatállyal 
módosítja. 

A közétkeztetés költségei 2020. szeptember 01.-től a következők szerint alakulnak. 
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Telki Község Önkormányzat Óvoda, Iskola gyermekétkeztetés 

 
Étkezési típus 

2020. szeptember 01-től Vételár 
(Nyersanyagnorma + rezsi) Ft/adag 

Óvoda  
Tízórai  

Ebéd  

Uzsonna  

Összesen 632,62 Ft 
  

Iskola  
Tízórai  

 Ebéd  

Uzsonna  

Összesen 731,85 Ft 
Alkalmazotti Ebéd 475,50 Ft 

 

A gyerekek/tanulók étkeztetésének térítési díjai 2020/2021 tanévben változatlanok maradnának. A 
gyerekek/tanulók térítési díjként a nyersanyagnorma összegét fizetik. 

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

Felelős:                 polgármester 
Határidő:             2020. szeptember 30. 

 
9./ Takarítási szolgáltatás díjemelés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

   82 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 
 

Takarítási szolgáltatás díjemelés kérdése 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki Óvoda, Telki Polgármesteri 
Hivatal, Telki Orvosi Rendelő, Közösségi ház és könyvtár épületeinek napi takarítási, valamint 
nagytakarítási munkálatainak elvégzésére vonatkozó szerződéses díjak emelésére a Dig Build Kft. 
részéről tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 3,4 %-os szolgáltatási díj emeléshez járul hozzá 
2020.  szeptember 1. napjától. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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10./ A Telki Áfonya utca közterületi részének hasznosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

  83 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 
 

Telki 788 hrsz ingatlan hasznosítás kérdése 
 
Telki község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki 776/2 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosa által a Telki 788 hrsz-ú történő területhasználathoz nem járul hozzá. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
11/ Vételi ajánlat Telki 1266/7 hrsz ingatlanra 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

  84 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 
 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett 
vételi ajánlat megtárgyalása 

 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a FST-Home Kft. vételi ajánlatát nem fogadja el. Az érintett 
ingatlan értékesítését nem támogatja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
12./ Az építményadóról szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (a 
reklámhordozókra vonatkozó adómegállapítási jog hatályon kívül helyezése) 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
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Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
módosította 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletet és megalkotta 14/2020. (IX.01.) 
önkormányzati rendeletet az építményadóról szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
13./ Köztisztviselők etikai kódex elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

    85 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 
 

Telki Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadásáról 
 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki Polgármesteri Hivatal 
Köztisztviselői Etikai Kódexét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt az Etikai Kódex aláírására. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az Etikai Kódex kihirdetéséről, a köztisztviselők által történő 
megismertetéséről, valamint és az Etikai Kódexben foglaltak betartatásáról. 
 

Határidő: 2020. szeptember 1. 
Felelős: jegyző 

 
14./ Telekalakítás Telki 556/4 és 556/5 hrsz 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

   86 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 
 

Telekalakítás Telki 556/4 és 556/5 hrsz 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Telki 556/4 és 556/5 hrsz-ú ingatlanok 
telekhatárrendezési eljárását rögzítő telekalakítási szerződés aláírását. 
 



16 
 

A telekalakításból eredő, a Telki 556/5 hrsz-ú ingatlan térképészeti hiba kiigazítása miatt keletkező a 
Telki 556/4 hrsz-ú ingatlan területéből történő területnövekedéshez hozzájárul. 
A telekbővítés során keletkező 40 m2 területbővítmény vételárát 100,- Ft/m2 +Áfa összegben határozza 
meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel összekötött telekalakítással szerződés aláírására. 
 

Felelős:         polgármester 
Határidő:     2020. november 30. 

 
15./ Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló 14/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
módosította 14 /2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet és megalkotta 15/2020. (IX.01.) 
önkormányzati rendeletet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás díjáról szóló 14 
/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
16./ Fogorvosi rendelővel kapcsolatos kérdések 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az 
alábbi határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

   86 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 
 

Fogorvosi rendelő használatáról 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a dr. Gyuricza Béla e.v. (1094 
Budapest, Viola u. 42. 3/16) a területi ellátási kötelezettséggel ellátott fogorvosi alapellátás 
működtetésének havi üzemeltetési díj összegére vonatkozó 4/2020 (II.3) számú önkormányzati 
határozatot fenntartja és 2020. március, május, június hónapokra a havi díjat elengedi.  
 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal      
 

Zárt ülés határozatai: 
17./ Kitüntető címek adományozásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

   87 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 
 

Havas Ferenc díj adományozásához kapcsolódó Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 
 

Telki község Képviselő-testülete Havas Ferenc díj adományozásáról szóló szavazás bizottsági tagjait 
megválasztja: tagok: Halász Terézia, Koltai Piroska, elnök: Móczár Gábor. 

Felelős:         polgármester 
Határidő:      azonnal 

 
Móczár Gábor alpolgármester a Szavazatszámláló Bizottság elnöke kihirdeti, hogy a képviselő-testület 
titkos szavazással az alábbi határozatokat hozta: 
 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
   88 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 

 
Havas Ferenc díj adományozásáról 

 
Telki község Képviselő-testülete Horváthné Toldi Szilvia részére Havas Ferenc díjat adományoz. 
 
Felelős:               polgármester 
Határidő:            2020. 09.01. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
   89 /2020.(VIII.31.) számú Önkormányzati határozat 

 
Havas Ferenc díj adományozásáról 

 
Telki község Képviselő-testülete Zámbó Miklós részére Havas Ferenc díjat adományoz. 
 
Felelős:               polgármester 
Határidő:            2020. 09.01. 
 
 
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 

 


