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Iktatószám: Á/     -   /2021 
Képviselő-testület ülése 

Rendes ülés 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 19. napján 18.00 órakor a 
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly       polgármester 
dr. Lack Mónika     jegyző 
Koltai Piroska      alpolgármester  
Dr. Földvári-Nagy László    képviselő 
dr. Vida Rolland     képviselő 
Halász Terézia      képviselő 
Király Péter      képviselő 
Egri Eszter       sportkoordinátor 
 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, 6 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja.  Telki Község Képviselő-testülete 
egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - határozathozatal mellőzésével 
átszámozás mellett az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítására vonatkozó 
pályázat benyújtása 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények helyiségeinek bérleti szabályai és a bérleti díjak 
megállapításának mértéke 
Előterjesztő: polgármester 
 

Napirend megtárgyalása: 
 
1./ Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítására vonatkozó 
pályázat benyújtása  
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Az előterjesztéshez képest van egy új határozati javalat, feltételek 
pontosítása történt meg.  MLSZ is érdeklődik, de csavar a dologban, hogy pátyi területen lesz a 
napelemparkjuk. 3-4 trafó lenne és egy nagyobb méretű energiatároló, akkora, mint egy konténer. Kb.50 
háztartás venne részt benne.  
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Dr. Földvári-Nagy László, képviselő: Nem értek egyet azzal, hogy csak konszenzus mellett léphessünk 
ki a konzorciumból. Javaslom, hogy szabjuk feltételül, hogy bármely konzorciumi tag csak a többi 
konzorciumi tag kártalanítása mellett léphet ki. De nem a teljes időszakra kéne itt gondolni, hanem csak 
a fenntartási időszakra.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Javaslom, hogy még egy döntési pontot kössünk ki, amikor nekünk 
határoznunk kell, ne csak a pályázat benyújtásához, hanem a konzorciumi megállapodás megkötéséhez 
és a támogatási szerződés benyújtásához. 
 
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-testülete 

 
106 /2021. (X.19.) Önkormányzati határozata 

 
Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítására vonatkozó 

pályázat benyújtása 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Energiaközösségek kialakítását 
támogató több éves program megvalósítására vonatkozó pályázati felhíváson konzorciumi tagként 
pályázatot kíván benyújtani. 

A konzorcium létrehozása a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.  vezetése 
mellett az alábbi feltételekkel: 

- Csökkentett összegű támogatás elnyerése esetén a kilépés lehetőségét biztosítani kell. 
- A kötelezően megvalósítandó, de a pályázat keretében nem támogatott feladatok 

megvalósításából eredően az önkormányzatot kötelezettség nem terhelheti. 
- A pályázat 3. folyósítási ütem tekintetében az önkormányzatnak előfinanszírozási 

kötelezettsége nem keletkezhet. 
- Bármely konzorciumi tag a fenntartási időszakon belül csak a többi konzorciumi tag 

kártalanítása mellett léphet ki. 
- A konzorciumi megállapodás megkötéséhez és a támogatási szerződés benyújtásához 

képviselő-testületi határozat szükséges. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
aláírására. 

Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
 
2./ Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények helyiségeinek bérleti szabályai és a bérleti 
díjak megállapításának mértéke  
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Deltai Károly, polgármester: A díjak mértékét sem közvetlenül sem közvetve nem módosítjuk. 
Hétköznapra korlátoznánk a telkiek prioritást, hétvégén szabad kapacitás terhére mehetnek be telkiek, 
tehát ha jönnének meccset vagy edzést tartani külső egyesületek, akkor őket engednénk be. Az ezzel 
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kapcsolatos levelezést és ügyintézést továbbra is a sportkoordinátorra bízzuk, aki a díjtáblázat és a 
Sportkoncepció alapján jár el.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, képviselő: Megjegyzem, hogy most ezt a javaslatot megszavazom, de a ha 
olyan visszajelzéseket kapok, hogy igény van a hétvégi helyi igénybevételre, akkor javasolni fogom 
ennek a javaslatnak a visszavonását.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

107 /2021. (X.19.) önkormányzati határozata 
 

Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények helyiségeinek bérleti díja 
 
 Telki község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 84 /2021. (IX.06.)  önkormányzati határozatát 
hatályon kívül helyezi és „Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények helyiségeinek bérleti díj” 
tárgyában az alábbiakat fogadja el. 
 
 

TEREM / 
HELYISÉG 

MEGNEVEZÉSE 

Telki SE  
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**     
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              1 óra 2500    

             1,5 óra 4000    

             2 óra 5000    

A pályát a 18 év alatti 
helybéliek ingyenesen 
használhatják a nem 
bérlettel lefedett 
időszakban 

    

   
 

 
  

 

*Más Telki illetékességű sportegyesületek ugyanilyen áron, a szabad keret terhére. 

 
*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 hétköznap 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. 
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, - eltérő szabályozás 
hiányában - 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. 
 



5 
 

 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 
 
Több hozzászólás nem volt. Deltai Károly polgármester megköszöni a képviselőknek és minden 
jelenlévőnek a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 

dr. Lack Mónika     Deltai Károly 
       jegyző                   polgármester 


