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

Rendes ülés 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 5. napján 19.22 órakor a 
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár épületében megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly       polgármester 
Móczár Gábor      alpolgármester  
Dr. Földvári-Nagy László    képviselő 
Koltai Piroska      képviselő  
dr. Vida Rolland     képviselő 
Halász Terézia      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, 6 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Deltai Károly polgármester 
javasolja, hogy a 9. napirendi pont kerüljön le a napirendről, kerüljön fel a Citylight hirdetőfelület 
hasznosítása és a Sportlétesítmények bérleti díjainak meghatározása című napirend. Sorrendi javaslat: a 
6.napirend kerüljön a 2 napirend helyébe. 

 
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 események 
Előterjesztő: polgármester 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
1./ Telki Zöldmanó Óvoda munkatervéről  
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Beszámoló a temető és ravatalozó 2019.évi üzemeltetéséről  
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről    
Előterjesztő: polgármester 
 
4./Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 
Előterjesztő: jegyző 
 
5./ Bölcsődei ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
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6./ Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló rendeletek 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
7./Megmaradásunk Oszlopainak elhelyezése 
Előterjesztő: polgármester 
 
8./Védőnői állásra szóló pályázatok kiírása 
Előterjesztő: polgármester 
 
9./ Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2020. évi támogatási kérelmeinek kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
10./Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár helyiségbérleti díjak táblázat javítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
Citylight hirdetőfelület hasznosítása  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sportlétesítmények bérleti díjainak meghatározása 
Előterjesztő: polgármester 
 
Napirend megtárgyalása: 
Két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
Polgármester: 
- Böt ülés volt, ezen, két témát vettettem fel, az egyik téma a külterületi parlagfüves területek kérdése, 
itt településközi összefogást kértem, a másik téma a Széll Kálmán téri Volán buszmegálló kérdése 
- A Volánt levélben megkerestem és a járványhelyzet miatt járatsűrítést kértem, ezt a Volán forráshiány 
miatt visszautasította. 
- NFP szennyvíztisztító ügyében munkaterület átadása volt Zsámbékon. 
- Tárgyalás történt az ÉDV-vel a csatorna rákötések ügyében, készül egy tájékoztató a lakosságnak 
- Megkeresett a Zöld Bicske és a vele konzorciumban lévő Vertikál Kft., új alvállalkozó bevonása  okán, 
ettől mi nem zárkóztunk el, mivel a szerződés lehetővé teszi. 
- Fogorvossal egyeztettünk, aki elfogadta az általunk jelzett díjtételt 
- Járványügyben a járási hivatal személyiségi okok miatt nem adhat ki adatokat 
- Tárgyaltam a szőlő tulajdonosokkal, aki fognak készíteni egy javaslatot a jelenlegi szabályok esetleges 
módosítására. 
 
1. / Telki Zöldmanó Óvoda munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Vetési Vincéné, pénzügyi csoportvezető: Kérem, hogy a költségvetési koncepció készítésekor készítsen 
a fejlesztési igényekre egy sorrendi listát az intézmény. 
 
Deltai Károly, polgármester: A fenti kiegészítéssel tenném fel szavazásra a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
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Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

102/2020. (X.5.) Önkormányzati határozata 
Telki Zöldmanó Óvoda munkatervének elfogadása 

 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki Zöldmanó Óvoda 2020/2021-as nevelési évre 
összeállított munkatervét az előterjesztés melléklete alapján megtárgyalta és véleményezi jogával élve, 
a munkatervben foglaltakat jóváhagyja, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2021.évi koncepció 
összeállításához az intézmény a fejlesztések, felújításokra vonatkozó igényeknél készítsen egy 
fontossági sorrendet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Intézményvezető, polgármester 
 
2./ Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló rendeletek 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly polgármester: A két hónapos tárgyalási szakasz legelső szakaszában vagyunk. A kérdés, 
hogy a jelenlegi konstrukcióval megyünk tovább, vagy milyen irányba megyünk tovább? 
Most két konkrét résztémánk van. Az egyik a lakosság részre kiküldendő kérdőív. 
Kérem, a Testület arról nyilvánítson véleményt, hogy ezt a kérdőívet kiküldjük-e. 
A másik témánk, arról szólna, hogy a képviselők a Hivatal által összeállított anyaghoz tegyenek fel 
kérdéseket, javaslatokat. A hivatal próbált összegyűjteni minden információt, próbáltunk modelleket 
felállítani, ehhez kérünk további javaslatokat, hogy milyen kérdést vizsgáljunk még meg. 
A kérdőívhez várunk még állásfoglalást az adatvédelmi kérdésekben, ha ez megérkezett utána küldhető 
ki a kérdőív. Javaslom, hogy először a kérdőívről döntsünk. 
 
Győrffy Zoltán lakos: Ebben az előterjesztésben szó sincs kérdőívről szó? Miért ülünk akkor itt? 
 
Móczár Gábor alpolgármester: A kérdőív arról, szól, hogy kérdezzük meg a lakosságot. A kérdőív nem 
egy jogkövetkezményekkel rendelkező megkeresés. Erről nem hozunk határozatot. 
 
Deltai Károly polgármester: Ha jól látom, abban konszenzus van, hogy kiküldjük a kérdőívet, és 
kérdezzük meg a lakosságot. A következő részkérdés, amivel foglalkozunk, hogy van-e valakinek 
kérdése a hivatalhoz?  
 
Móczár Gábor alpolgármester: Javaslom, hogy készüljön felmérés az egyes adóemelések várható 
adóbevételi hatásairól, melyek már részben elkészültek. Illetve, hogy ebbe hogyan tudjuk beépíteni a 
szociális kérdéseket. 
 
Györffy Zoltán lakos: Az a legegyszerűbb módja az adóbevétel szerzésnek, hogy adómértéket emelünk? 
Miért nem lesz felülvizsgálva a teljes adórendszer? 
 
Földvári-Nagy László képviselő: Pont ezt tesszük.  
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Deltai Károly polgármester: Ez a napirend az elkövetkező két hónap elindításáról szól. Mindennek a 
legelején vagyunk, bizonyos kérdéseket a hivatal előzetesen megvizsgált, bizonyos kérdések még hátra 
vannak, és megkérdezzük a lakosságvéleményét is. 
 
Deltai Károly polgármester: Akkor kérem a testület véleményét a kérdőívről? 
 
A testület egyetért abban, hogy a helyi adórendelet felülvizsgálatával összefüggő munkafolyamat a 
lakosság részére kiküldendő kérdőívvel kezdődjön meg. 
 
3./ Beszámoló a temető és a ravatalozó 2019.évi üzemeltetéséről 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

103/2020. (X.5.) Önkormányzati határozata 
 

Beszámoló a temető és a ravatalozó 2019.évi üzemeltetéséről 
 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy elfogadja a Temető és ravatalozó 2019. évi üzemeltetésétől a 
Gyertyaláng Kft. által készített 1. számú melléklet szerinti beszámolót. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

104/2020. (X.5.) Önkormányzati határozata 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2011. (09.07.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
Telki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
20/2011.(09.07.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a temetési helyek megváltásának, illetve 
újraváltásának díjait felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat módosítani nem kívánja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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3./ Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Halász Terézia, képviselő: A Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja annak 
elfogadását, azzal, hogy a védőnők részére az önkormányzat biztosítson plusz kocsi beállót, illetve a 
védőnői pályázat kiírásánál a lakhatáshoz támogatást vegyük bele. 
 
Földvári Nagy László, képviselő: Nekem a hangszigetelést jelző probléma ütötte meg a szemem, ezt 
meg kell vizsgálni. 
 
Koltai Piroska, képviselő: A beteg bejelentkezés kérdése maradt még, nagyon fontos lenne a jelenlegi 
bonyolult nehézkes rendszer helyett megoldást találni. 
 
Deltai Károly, polgármester: Ennek utánajártunk, megvan a technikai lehetősége, de az orvosok nem 
szeretnének ezzel élni. A jelenlegi beteghívó rendszer fejlesztésével biztosítható lenne egy online 
időpont foglalás, de az orvosok azt jelezték, hogy nem tartanák rá igényt, a jelenlegi kialakult 
rendszerben tudják a betegirányítást szervezni. 
 
Deltai Károly, polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

105/2020. (X.5.) önkormányzati határozata 
 

Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről 
 

Telki község Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta az egészségügyi alapellátás helyzetéről 
szóló felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői ellátásról szóló beszámolókat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, egészségügyi szolgáltatók 
 
4./ A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 

106/2020. (X.5.) önkormányzati határozata 
 

A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 
 
Telki község Képviselő-testülete elfogadja Telki Község Polgármesteri Hivatalának 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
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Felelős:     polgármester, jegyző 
Határidő:   folyamatos  
 

5./ Bölcsődei ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

107/2020. (X. 05.) önkormányzati határozata 
 

Bölcsődei ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 70/2018.(V.28.) önkormányzati 
határozattal a Csibe Bölcsi Közhasznú Nonprofit Kft. (2089 Telki, Napsugár u. 5.) -vel kötött ellátási 
szerződést módosítja és 3 fő mini bölcsődei férőhelyre és 7 fő normál bölcsődei férőhelyre köti a 
szerződést. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
7./ Megmaradásunk Oszlopainak elhelyezése 
Előterjesztő: Polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal, 
hogy amennyiben esetleg utófinanszírozással testvértelepülés pályázaton forrást tudunk hozzárendelni, 
azt tegyük meg. Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

108/2020. (X.5.) önkormányzati határozata 
 

Megmaradásunk Oszlopainak elhelyezése 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy Gyimesbükkel kötött 
testvértelepülési megállapodásunk 10 éves évfordulója alkalmából a település közigazgatási terültén a 
Megmaradásunk Oszlopai emlékmű felállítását támogatja és annak megvalósításához 1MFt Ft 
támogatást nyújt a 2021.évi költségvetés terhére, azzal, hogy amennyiben utófinanszírozással forrásokat 
tud szerezni a testvértelepülési pályázaton azt tegye meg. 
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Határidő: értelemszerűen  
Felelős: polgármester 
 
8./Védőnői állásra szóló pályázatok kiírása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. A 
védőnői pályázatba legyen benne a lakhatási támogatás lehetősége havi 50.000.- Ft összegben. A 
Pénzügyi Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete 
109/2020 (X.5.) Önkormányzati határozata 

 
Védőnői pályázat kiírásáról 

 
Telki község képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 
pályázatot ír ki védőnői álláshely betöltésére. 

 
Telki község képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás megjelenítése érdekében 
eljárjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős. jegyző 

 
1.sz. melléklet 

Pályázat 

Telki község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A§ alapján 
pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Tücsök utca 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló, 
49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott területi védőnői és iskola védőnői feladatok. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a KJT egészségügyi dolgozókra vonatkozó bértábla szerint 
illetmény, caffeteria juttatás és lakhatási támogatás biztosításnak lehetősége az irányadók. 
Pályázati feltételek: 

 főiskola, védőnő, 
 magyar állampolgárság, 
 büntetlen előélet, 
 orvosi alkalmasság. 

Elvárt kompetenciák: felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Önéletrajz, motivációs levél, oklevelek, bizonyítványok másolata, három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy igénylőlap, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, 
hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik, nyilatkozat a 
próbaidő vállalásáról. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. ………. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika nyújt, a 06-26-920-801-es 
telefonszámon. 
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A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázat Telki Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi 

utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …/2020, 
valamint a munkakör megnevezését: védőnő. 

 Személyesen: Deltai Károly, Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1. 
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban „Telki Község Önkormányzata védőnői 
pályázat” megnevezéssel egy példányban, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani. A benyújtási határidőn 
túl hiánypótlásra nincs lehetőség. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. …………………… 
 
 
9./ Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2020. évi támogatási kérelmeinek kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A PÜB elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

110/2020. (X. 5.) Önkormányzati határozata 
 

Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek támogatásának kérdéséről 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi civil szervezet, 
egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozóan benyújtott 
pályázókat nyilatkozattételre hívja fel a benyújtott pályázati program megvalósításáról. 
 
Felelős:        polgármester 
Határidő:    2020.október 15. 
 
10./Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár helyiségbérleti díjak táblázat javítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A PÜB elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 

Telki község Képviselő-testülete 
111/2020. (X.5.) Önkormányzati határozata 

 
71/2020. (VIII.31.) önkormányzati határozatával elfogadott Kodolányi János  

Közösségi ház és könyvtár helyiségbérleti díjak táblázat javítása 
 

1. Telki község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1. számú mellékletében határozza meg a 
Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár helyiségeinek bérleti díját.  
Jelen határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Telki község Önkormányzat képviselő-
testületének 71/2020.(VIII.31.) Önkormányzati határozata. 
 
Az 1. számú Melléklet jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. 
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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/ALKALOM  
  

Kisterem/Házasságkötés 10.000/alkalom    

Nagyterem/Házasságkötés 20.000/alkalom    



10 
 

 
 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 határozat 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.  
 
felelős: polgármester, intézményvezető 
határidő: azonnal 

 
12./Sportlétesítmények bérleti díjainak meghatározása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A PÜB elfogadásra javasolta a határozati javaslatot azzal, hogy a műfüves 
pálya bérlete esetén ne csak a Telki Sportegyesület, hanem egyéb Telki székhelyű sportegyesületek is 
kedvezményes bérleti lehetőséget kapjanak. Az így kiegészített határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra. 
 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

112/2020. (X.5.) Önkormányzati határozata 
Sportlétesítmények helyiségeinek hasznosításáról 

 
Telki község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1. számú melléklet szerint határozza meg az 
önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények helyiségeinek bérleti díját. A bérleti díjtáblázat a 2020. 
szeptemberi bérleti díjak esetén is alkalmazandó. 

     

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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*Elbírálás alapján egyedi bérleti díj kerül megállapításra 
 
**Hétköznap 15-23 óra között és a hétvégi bérlés (pálya foglalás) esetén a pálya felújításához 
hozzájárulás fizetendő, amiből az üzemeltető elvégzi a szükséges karbantartási és fenntartási munkákat, 
javításokat (világítótestek, hálók, fű felújítása stb.) 
 
A pályák foglalásakor a Telki sportszervezetek, Telki gyermekek és Telki lakosok elsőbbséget élveznek.  
 
 
Bérbeadás célja:  
 
Sport és szabadidős, kulturális és közösségi tevékenységek oktatási időn kívül eső időszakban. A 
sportintézményeket nem lehet vallási, pártpolitikai célú tevékenységekre igénybe venni. 

TEREM / 
HELYISÉG 

MEGNEVEZÉSE 

Telki SE és más 
Telki illetékességű 
sportegyesületek 

Ft/óra (bérleti 
szerződéssel) 

Nem helyi illetőségű 
sportszervezetek 

Ft/óra 
(bérleti szerződéssel) 

Telki lakosok 
Ft/óra 

Külső bérlők 
 Ft/óra 

Sportcsarnok teljes 
(küzdőtér)  

 
4000 

 
8000 

 
8000 

 
10000 

Sportcsarnok fél 
(küzdőtér)  

 
2000 

 
4000 

 
4000 

 
5000 

Teljes komplexum 
(sportesemény)  

 
5000 

 
egyedi díjszabás* 

 
egyedi díjszabás* 

 
egyedi díjszabás* 

Teljes komplexum 
(zenés-táncos 
rendezvény) 

 
xxxx 

 
xxxx 

 
egyedi díjszabás* 

 
egyedi díjszabás* 

Családi események  xxxx xxxx egyedi díjszabás* egyedi díjszabás* 

     

Tornaterem     

hétköznap 15-23 óráig 
teljes terem 

 
4000 

 
8000 

 
8000 

 
10000 

hétköznap 15-23 óráig 
fél terem 

 
2000 

 
4000 

 
4000 

 
5000 

Hétvége teljes terem 4000 8000 8000 egyedi díjszabás* 

Hétvége fél terem 2000 4000 4000 egyedi díjszabás* 
     

Műfüves pálya     

15-23 óra között**     

              1 óra 2500    

             1,5 óra 4000    

             2 óra 5000    

A pályát a 18 év alatti 
helybéliek ingyenesen 
használhatják a nem 
bérlettel lefedett 
időszakban 
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Telki Önkormányzat ingyenesen biztosítja a teremhasználatot hetente 2x a helyi nyugdíjasok számára, 
gyógytorna foglalkozásra. 
 
Bérleti díjak:  
 
A bérleti díjakat Telki Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza meg, a bérleti díjak tanévre 
vonatkoznak szeptember 1-től vannak érvényben. 
A bérleti díjak ingyenes sport és szabadidő rendezvények esetében nem érvényesek (belépődíjas 
rendezvények esetén az üzemeltető egyedi árat állapít meg) 
 
Rendezvények alkalmával: 
 
A bérleti díj nem tartalmazza a rendezvény ideje alatt a takarító és vagyonőr személyzetet, valamint az 
egészségügyi ellátást. Ezek, mint igénybe vehető kiegészítő szolgáltatási elemként jelennek meg, melyre 
külön tarifa vonatkozik. 
Rendezvények idején a bérbe vevő köteles gondoskodni, a rendezvény jellegének megfelelő előírások 
szerint, az egészségügyi biztosításról (mentő, esetkocsi, egészségügyi személyzet stb.) 
 
A létesítmény bérlés menete: 
 

 A rendezvények és az eseti bérlések esetén a bérlési szándékot legkésőbb 15 nappal a bérelni 
kívánt időpont előtt kell bejelenteni a létesítmény vezetőjének. 
 

 A bérlés megkezdése előtt minden bérlővel bérleti szerződést köt a bérbeadó. A bérlés feltételeit 
a bérleti szerződés tartalmazza.  

 
 A bérlés akkor tekinthető véglegesnek, mikor a bérleti szerződésben foglaltak teljesülnek.  

 
Terembérlés: 06-70-674-37-99 
 
E-mail: sportkoordinator@telki.hu 
 
felelős: polgármester, intézményvezető 
határidő: azonnal 
 
11./Citylight hirdetőfelület hasznosítása  
 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. PÜB 
javaslata, hogy 25 % kedvezmény kapjanak a helyi illetőségű cégek. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az 
alábbi határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

képviselő-testület 
113/2020. (X.05.) Önkormányzati határozata 

 
Citylight hirdetőfelület hasznosítása 
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Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú 
utasvárók citylight hirdetőfelületeinek bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg. 
 

Bérlet időszak bérleti díj 
fél hónap 30.000.-Ft 
1 hónap 60.000.-Ft 

 
A helyi székhelyű cégek a bérleti díjból 25 % kedvezményt kaphatnak. 
 
A fenti árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
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 

 


