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POLGÁRMESTER A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADAT ÉS HATÁSKÖRÉBEN  

MEGHOZOTT DÖNTÉSEI - 2020.11.06 

  

1./ Helyi civil szervezetek részére nyújtható támogatásokról szóló döntés 
 

Telki Község Polgármesterének 
114/2020.(XI.06.) számú Polgármesteri határozata 

 
Helyi civil szervezetek részére nyújtható támogatásokról szóló döntés 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII 
törvény 46.§. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Telki község Önkormányzat képviselő-
testületének feladat és határkörében eljárva a következő döntés hozom: 

 
Telki község Képviselő-testülete pályázatot írt ki a helyben működő egyesületeket, alapítványokat, 
társadalmi szervezeteket 2020. évi támogatására. A pályázati felhívásra 8 helyi illetékességű civil 
szervezet adott be pályázatot. A képviselő-testület 110/2020. (X. 05.) Önkormányzati határozata alapján 
a pályázók által módosított pályázati kérelmét fenntartó 3 pályázó pályázatát a képviselő-testület 
felülvizsgálta és az alábbi döntést hozta. 
 
A Képviselő-testület a helyben működő egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2020. évi 
támogatásának összegét, célját a következők szerint határozza meg. 
 

 
Szervezet 

 

Támogatás 
összege 

 
Támogatás célja 

 
Telki SE 

 
600 e 

A Telki Sportegyesületben sportoló részére 
sportoktatók díjazása, sportszolgáltatás 

1002. sz. Néri Szent Fülöp 
Cserkészcsapat 

200 e 
nyáron megvalósított tábor költségek 

utólagos igénylése 
Óvoda-Iskola Telkiben 

Alapítvány 
2500 e 

Pedagógus Elismerő díjak, programok és 
eszközök beszerzése 

Összesen 3300 e  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket meg kösse. 
 

Felelős:        polgármester 
Határidő:     2020. november 15. 
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2./ 2020.évi belső ellenőri terv módosítása 
 

Telki Község Polgármesterének 
 

115/2020.(XI.06.) számú Polgármesteri határozata 
 

2020.évi belső ellenőri terv módosítása 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII 
törvény 46.§. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Telki község Önkormányzat képviselő-
testületének feladat és határkörében eljárva a következő döntés hozom: 

Telki község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja Telki község Önkormányzat 2020.évi 
belső ellenőrzési tervének módosítását. 
A 2020. évi módosított belső ellenőrzési terv szerinti vizsgálati témák: 
 

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a  
2019. évi feladatok teljesítéséről 
Tárgya: 2019.évi beszerzések szabályossága 
Cél: annak megállapítása, hogy a beszerzések a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e? 
Időszak: 2019. év 

Tárgya: A Telki Óvoda nyilvántartásainak ellenőrzése 
Cél: annak a megállapítása, hogy az óvodánál a munkaidő nyilvántartások, szabadság nyilvántartások 
vezetése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak? 
Módja: adatbekérés, helyszíni ellenőrzés 
Időszak: 2019. év 
Tárgya: Tanácsadás az ÁSZ ellenőrzés előtti szabályozottság témájában 
Cél: Az ÁSZ ellenőrzésre átadandó szabályzatok megfelelőségének biztosítása 
Módja: adatbekérés, dokumentumelemzés, helyszíni tanácsadás 
Vizsgált időszak: 2020. év 
Tárgya: Az Óvodapedagógusok közalkalmazotti besorolásának ellenőrzése 
Cél: annak megállapítása, hogy az óvodapedagógusok közalkalmazotti besorolása a jogszabályoknak 
megfelelő-e? 
Módja: adatbekérés, helyszíni ellenőrzés 
Időszak: 2020 
2021. évi ellenőrzési terv készítése 

 
Felelős:        polgármester, jegyző 
Határidő:     azonnal 
 
 
3./ Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló pályázat elbírálásáról 
 

Telki Község Polgármesterének 
116/2020.(XI.06.) számú Polgármesteri határozata 

 
Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló pályázat elbírálásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII 
törvény 46.§. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Telki község Önkormányzat képviselő-
testületének feladat és határkörében eljárva a következő döntés hozom: 
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A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2020.évi felhasználására kiírt pályázat keretében a 
Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület által benyújtott pályázatot 
támogatja. 
A pályázat keretében a pályázó Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület 
részére 120 000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
 
Határidő: 2021. november 30. 
Felelős: polgármester 
 
 
4./ A vízi közmű szolgáltató 2019.évi beszámolója 
 

Telki Község Polgármesterének 
117/2020.(XI.06.) számú Polgármesteri határozata 

 
A vízi közmű szolgáltató 2019.évi beszámolója 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII 
törvény 46.§. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Telki község Önkormányzat képviselő-
testületének feladat és határkörében eljárva a következő döntés hozom: 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. 
2019.évi munkájáról szóló 2020.március 23.napján kelt beszámolót az 1.számú melléklet szerint 
tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
5./ Vis maior pályázat keretében elnyert támogatásból megvalósuló út karbantartási munkákra szóló 
ajánlatok értékelés 
 

Telki Község Polgármesterének 
118/2020.(XI.06.) számú Polgármesteri határozata 

 
Vis maior pályázat keretében elnyert támogatásból megvalósuló  

út felújítási munkákra szóló ajánlatok értékelése 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII 
törvény 46.§. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Telki község Önkormányzat képviselő-
testületének feladat és határkörében eljárva a következő döntés hozom: 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vis maior pályázat keretében 
elnyert támogatásból megvalósuló út felújítási munkákra vonatkozó ajánlatok értékelés során az út 
felújítási munkák elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Puhi-Tárnok Kft.-t jelöli ki nyertes 
ajánlattevőnek. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vis maior út felújítási munkákra vonatkozó 
szerződés aláírására. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Telki Község Polgármesterének 
119/2020.(XI.06.) számú Polgármesteri határozata 

 
Vis maior pályázat keretében elnyert támogatásból megvalósuló  

út felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására  
szóló ajánlatok értékelése 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII 
törvény 46.§. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Telki község Önkormányzat képviselő-
testületének feladat és határkörében eljárva a következő döntés hozom: 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vis maior pályázat keretében 
elnyert támogatásból megvalósuló út felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 
ellátására vonatkozó ajánlatok értékelés során a műszaki ellenőrzésre a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
UTI-H PLUSZ Kft.-t jelöli ki nyertes ajánlattevőnek. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a vis maior útfelújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra vonatkozó szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
6./ Ingyenes ajándékozás elfogadása 
 

Telki Község Polgármesterének 
120/2020.(XI.06.) számú Polgármesteri határozata 

 
Ingyenes ajándékozás elfogadása 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII 
törvény 46.§. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Telki község Önkormányzat képviselő-
testületének feladat és határkörében eljárva a következő döntés hozom: 

 
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy köszönettel elfogadja a Pipacs 
Galéria tulajdonosa Horváth László Károlyné (szül: Márton Ildikó) ajándékozó részéről a Telki község 
Önkormányzata részére történt ingyenes felajánlását, melynek keretében ajándékozó az önkormányzat 
részére 36 db festményt ajándékoz. A festményeket ajándékozó az önkormányzati tulajdonú 
közintézményekben történő elhelyezés céljából ajándékozza megajándékozott részére. Az ajándék 
ajándékozói becsértéke 4.140.000.- Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 

 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
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7./ 2020.évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében 
eljáró Telki Község polgármestere a Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről kihirdetett veszélyhelyzetben megalkotta 17 /2020. (XI.06) önkormányzati rendeletet 
Telki Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  
 
 


