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Iktatószám: Á/ 1  -    /2022 
Képviselő-testület ülése 

 Rendkívüli 
nyílt  

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 4. napján 19.10 órakor 
a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly       polgármester 
Koltai Piroska      alpolgármester 
dr. Lack Mónika     jegyző  
dr. Vida Rolland     képviselő 
Dr. Földvári-Nagy László    képviselő 
Király Péter      képviselő 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, 4 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Telki Község Képviselő-testülete 
határozathozatal mellőzésével az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Közétkeztetési szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása ( zárt ülés ) 
 
2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő közérdekű bérlakás bérleti jogáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1./ Közétkeztetési szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (zárt ülés) 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
   96 /2022. (VIII.04.) Önkormányzati határozat 

 
Közétkeztetési szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 

 
Telki község Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki Község Önkormányzata által 
kezdeményezett, „Közétkeztetési szolgáltatás” (EKR000835552022)  tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 a Hungast Vital Kft. (1119 Budapest Fehérvári út 85.) és a Prizma-Junior Közétkeztetési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2209 Péteri, Bereki utca 30.) ajánlata érvényes, 

 a közbeszerzési eljárás eredményes és  
 nyertes ajánlattevő a Hungast Vital Kft. (1119 Budapest Fehérvári út 85.).  

 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
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Felelős:               polgármester 
Határidő:           értelem szerint 
 
2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő közérdekű bérlakás bérleti jogáról 
Előterjesztő: polgármester 
A jegyzőkönyv az előterjesztés melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A köznevelési bizottság meghallgatta a 2 pályázót, a lakás felújítva lesz 
augusztus végétől. Egy pályázó mellett tudunk dönteni, a másik pályázónak lakhatási támogatás 
bevezetésével tudnánk segíteni. Ehhez a szociális rendeletünket módosítani kell.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: A köznevelési bizottság Fekete Andrea Zsuzsát javasolja bérlőnek. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag– 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
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97 /2022. (VIII.04.) Önkormányzati határozat 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő közérdekű bérlakás bérleti jogáról 
 
Telki község Képviselő-testülete Fekete Andrea Zsuzsát a Telki, Zápor u 7/A. számú közérdekű bérlakás 
bérlőjéül a bérleti szerződés megkötésétől számított egy évre szóló határozott időre, de legfeljebb a Telki 
Zöldmanó Óvodában fennálló közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig terjedő időszakra kijelölte. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítására.  
 
Felelős:               polgármester 
Határidő:           2022. szeptember 15. 
 
3./ Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: jegyző 
A jegyzőkönyv az előterjesztés melléklete. 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Kivezetnénk néhány már nem aktuális rendeletet, ami feleslegesen maradt 
hatályban.  
 
Deltai Károly, polgármester: Az előterjesztés szerinti rendelettervezetet teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 5.) 
önkormányzati rendeletét az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül 
helyezéséről 
 
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 


