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Teleki Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének és 

a Polgármester képviselő-testületi hatáskörben hozott 

 

2020. évi határozatai 
 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1/2020.(I. 31.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 31.-i nyilvános ülésen az alábbi 

napirendet tárgyalja: 

1.) 2020. évi költségvetés  I. fordulóban történő tárgyalása 

2.) A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati  rendelet  módosítása 

        3.) Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatokról 

4.) A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése, cafetéria keretének megállapítása 

5.) Köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről tájékoztató 

    Zárt ülésen: 1.)   Települési támogatás iránti kérelem elbírálása 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint azonnal 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2/2020.(I. 31.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés tervezetét tovább tárgyalásra 

alkalmasnak tartja. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2020.(I. 31.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint azonnal 

 

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2020. (I.31.) Kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Hári László István  polgármester 2019. évi 

szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót elfogadja, 2020. évi szabadságának ütemezését a 

melléklet szerint jóváhagyja, részére a szabadságot az ütemterv szerint kiadja. 

Felelős: Hári László István  polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2020. (I.31) Kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Hári László István   polgármester 2020. évi 

cafeteria keretét évi bruttó 240.000 Ft-ban állapítja meg. 

Felelős: Hári László István  polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

 

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2020. (I.31.) Kt. határozata 
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Teleki  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének a képviselők 

köztartozásmentes adatbázisba történő felvételéről, valamint a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló 

tájékoztatását elfogadja. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2020.(I. 31.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 31.-i zárt ülésen az alábbi napirendet 

tárgyalja: 

3.) Települési támogatás iránti kérelem elbírálása 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint azonnal 

 

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2020. (I.31.) Kt. határozata 

Teleki  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Duka Angéla 8626 Teleki Völgy u. 10. szám alatti 

lakos kérelmére 5.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2020.(II. 25. ) kt. határozata 

A képviselő-testület a 2020. február 25.-i közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésen az alábbi 

napirendet tárgyalja: 

1.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése 

2.) DBRHÖT társulási megállapodásának módosítása 

3.) Teleki, Rákóczi u. 49. szám alatti ingatlan épületének hasznosítása 

4.) Szociális étkeztetés feladatellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása 

5.) A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fenntartására irányuló társulási megállapodás 

utólagos jóváhagyása 

6.) Teleki, 79/2 hrsz.-ú önkormányzati terület használatba adási ügye 

7.) Önkormányzati képviselők beszámolója a 2019. évi tevékenységükről 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint, azonnal 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2020.(II. 25. ) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

végrehajthatóságához, az önkormányzat működőképességének biztosításához az alábbi 

kiadáscsökkentő tételeket elfogadja, azokat a költségvetési rendeletébe beépíti: 

- a nem kötelező önkormányzati feladatokat illető kiadási szint csökkentése (dologi kiadásokból 1 

672 ezer Ft csökkentés (reprezentáció, rendezvények), 

- egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés kiadás csökkentés 250 ezer Ft-al, 

- tervezett fejlesztés (út felújítás) átütemezése (1 300 ezer Ft csökkentés), 

- közutak, hidak fenntartására tervezett kiadás elhagyása (1 012 ezer Ft csökkentés), 

- személyi jellegű kiadások csökkentése 1 424 ezer Ft-al (községgazdálkodási kormányzati 

funkción bérköltség csökkentése dolgozó felmondása miatt) 

Összesen: 5 658 ezer Ft. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: azonnal 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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11/2020.(II. 25. ) kt. határozata 

 

1. Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a 

Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

                  ezer Ft 

Megnevezés 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 

Saját bevételek 7 105 6 800 6 800 6 800 

Helyi adóból származó bevétel 6 205 6 400 6 400 6 400 

Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű 

jogának értékesítéséből és hasznosításából 

származó bevétel 

700 200 200 200 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel     

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 

részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó bevétel 

    

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 200 200 200 200 

A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés     

Figyelembe vehető saját bevétel 3 552,5 3 400 3 400 3 400 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke 0 0 0 0 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás 

napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása 

    

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: 

Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 

kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, 

egyéb értékpapír esetén annak vételára 

    

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 

napjáig, és annak a váltóval kiváltott 

kötelezettséggel megegyező, kamatot nem 

tartalmazó értéke 

    

A Szt. szerint pénzügyi lízingbe vevői félként 

történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő 

összege 

    

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével 

megkötött adásvételi szerződés eladói félként 

történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár 

    

A szerződésben kapott, legalább 365 nap 

időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a 

még ki nem fizetett ellenérték 

    

Külföldi hitelintézetek által, származékos 

műveletek különbözeteként az Államadósság 

Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti 

betétek és azok összeg 

    

2. Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a 

polgármester cafetéria keretét évi bruttó 240.000.- Ft-ban állapítja meg. 
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3. Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati alkalmazottak cafetéria 

juttatását az alábbiak szerint állapítja meg: a város- és községgazdálkodás kormányzati funkción 

alkalmazott munkavállaló esetén készpénz formájában, nettó 6.000.- Ft/fő/hó összegben, a 

falugondnoki szolgáltatás kormányzati funkción alkalmazott munkavállaló esetén Szép kártyára 

történő juttatás formájában, nettó 8.000.-Ft/fő/hó összegben. 

Felelős: Hári László polgármester 

Határidő:értelem szerint 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

12/2020.(II. 25. ) kt. határozata 

 

Teleki Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a    „Javaslat a Dél-Balatoni 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítására” 

című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testület   a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

valamennyi tagja által elfogadott,  2016. május 30.-án aláírt, Társulási Megállapodás  2020. évi 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét   az előterjesztés melléklete szerinti  tartalommal 

elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2020. évi módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodást elfogadó határozat Társulási Tanács részére történő megküldésére.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a melléklet szerint elfogadott, módosított 

Társulási Megállapodás aláírására. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2020.(II.25.) kt. határozata 

1./Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonrendeletének 10. §-a 

alapján, pályázati eljárás mellőzésével a Smartcool Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társasággal a teleki 

63 hrsz-ú, természetben Teleki, Rákóczi u. 49. szám alatt található, 703 m2 nagyságú, kivett 

polgármesteri hivatal és udvar és gazdasági épület megnevezésű ingatlanban található, korábban 

italboltként működő üzlethelyiség vonatkozásában bérleti jogviszonyt létesít 2020.02.26. napjától 

2021.02.26. napjáig terjedő határozott időtartamra.  

A bérleti díj mértéke havi 15.000.- Ft, azaz Tizenötezer forint. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.  

2./A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Kft a bérleti jogviszony fennállásának idejére a Teleki, 

Rákóczi u. 49. szám alatti ingatlant a  Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál fióktelepként 

bejegyeztesse. 

3./Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonrendeletének 10. §-a 

alapján, pályázati eljárás mellőzésével a Facility Concept  Korlátolt Felelősségű Társasággal a teleki 63 

hrsz-ú, természetben Teleki, Rákóczi u. 49. szám alatt található, 703 m2 nagyságú, kivett polgármesteri 

hivatal és udvar és gazdasági épület megnevezésű ingatlanban található, korábban postaként működő 

üzlethelyiség vonatkozásában bérleti jogviszonyt létesít 2020.02.26. napjától 2021.02.26. napjáig 

terjedő határozott időtartamra.  

A bérleti díj mértéke havi 15.000.- Ft, azaz Tizenötezer forint. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.  

4./A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Kft a bérleti jogviszony fennállásának idejére a Teleki, 

Rákóczi u. 49. szám alatti ingatlant a  Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál fióktelepként 

bejegyeztesse. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint  

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

14/2020.(II.25.) kt. határozata 



5 
 

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 

és Teleki Község Önkormányzata között kötendő Önkormányzati szociális étkeztetés feladatellátásról 

szóló megállapodást jóváhagyja.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2020.(II.25.) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda társulási 

megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2020.(II.25.) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az  önkormányzati tulajdonban levő, Teleki,  

79/2 hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület művelési ágú,  1023 m2  földterület 

- ½ részét  Nyári Anna, Teleki Völgy u. 3. szám alatti lakosnak, 

- ½ részét Horváth Adrienn Teleki Völgy u. 3. szám alatti lakosnak térítésmentes 

használatba adja  mezőgazdasági művelés céljára,  konyhakerti művelésre.   

Az érintetteknek a földterületet 2020. november 30. napjáig kell tisztán, rendezett állapotban visszaadni.  

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Teleki Község Önkormányzata Polgármesterének 

1/2020. (III.30.) polgármesteri határozata: 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettségnek eleget téve Teleki Község Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési 

tervét a csatolt melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

A döntés indoka: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  

42. § (1) bekezdése szerint a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 

összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.  

Felelős: Hári László István   

Határidő: 2020. március 31. 

 

 

Teleki Község Önkormányzata Polgármesterének 

2/2020. (IV.06.) polgármesteri határozata: 

A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartására irányuló 

társulási megállapodás módosítását, mi szerint a Balatonszárszói Százszorszép 

Óvoda és Mini Bölcsőde kötcsei konyhájának funkciója 2020. május 1. napjától 

melegítő konyhára módosul, az előterjesztésben foglalt módosító okirat szerint, 

valamint az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az előterjesztés 

szerint jóváhagyom. 
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Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. 

rendeletre tekintettel hoztam. 

Felelős: Hári László István   

Határidő: 2020. április 15. 

 

Teleki Község Önkormányzata Polgármesterének 

3/2020. (IV. 21.) polgármesteri határozata: 

Kiss Gyula juh törzstenyésztő (adószáma: 72169780-2-27, székhelye: 8138 

Szabadhídvég, Sió u. 2.) által benyújtott német húsmerinó és texel fajtájú, K minősítésű 

tenyészkosra adott 130.000 Ft +5 % ÁFA, azaz bruttó 136.500 Ft értékű árajánlatot  

elfogadom és a tenyésztőtől Teleki Község Önkormányzata  részére megrendelem. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Hári László István   

Határidő: 2020. április 30.  

 

Teleki Község Önkormányzata Polgármesterének 

4/2020. (V. 27.) polgármesteri határozata: 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény 30. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Siófoki Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi munkájáról szóló 

beszámolót jóváhagyom. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Hári László István   

Határidő: értelem szerint 

 

Teleki Község Önkormányzata Polgármesterének 

5/2020. (V. 27.) polgármesteri határozata: 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. 

§. (6) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve Teleki Község Önkormányzata 

2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 

értékelését jóváhagyom.  

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Hári László István   

Határidő: 2020. május 31. 

 

Teleki Község Önkormányzata Polgármesterének 

6/2020. (V. 27.) polgármesteri határozata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § d) 

pontja alapján Teleki Község Önkormányzata  által ellátott étkeztetés szociális 
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alapszolgáltatás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyom, a szakmai 

munkát eredményesnek értékelem. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Hári László István   

Határidő: 2020. május 31. 

 

Teleki Község Önkormányzata Polgármesterének 

7/2020. (V. 27.) polgármesteri határozata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § d) 

pontja alapján a falugondnok 2019. évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyom, a 

szakmai munkáját  eredményesnek értékelem. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Hári László István   

Határidő: 2020. május 31. 

 

 

 

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 

8/2020.(VI.17.) számú Polgármesteri Határozata 

 

Tárgy: EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése 

térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében” című projekttel kapcsolatos támogatás 

megállapítása 

Teleki községben állandó lakcímmel rendelkező családok, akik 18 év alatti gyermeket 

nevelnek, egyszeri élelmiszercsomag támogatásban részesülnek fenti pályázati forrásból. 

A 18 év alatti gyermeket nevelő családok támogatásának: 

Alapvető célja 

• Teleki Község Önkormányzata elismeri a gyermeket vállaló teleki családok társadalmi 

felelősségvállalását és ezért hozzájárul az teleki gyermekek, családok szociális 

biztonságának megőrzéséhez. 

• Települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, 

valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása, melynek következményeként 

mintaértékű céllal a lakosság helyben maradását ösztönzi, a helyi életminőséget javító 

szolgáltatás-fejlesztéseket és programokat valósít meg. 

Jogosultak köre 

• Magyar állampolgárság; 

• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában Teleki Község 

közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, 

• az a család, akik 0-18 éves kiskorú gyermeket/gyermekeket nevelnek. 

A támogatás mértéke, időtartama, folyósítása 

•  Családonként egyszeri alkalommal, csak egy élelmiszercsomag kerül kiosztásra, 

függetlenül a család által nevelt kiskorúak számától. Egy család fenti projekt keretében 

csak egy támogatási fajtában részesülhet. 

A jogosult családok listája jelen határozat mellékletét képezi. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
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jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Hári László polgármester 

Határidő: 2020.június 29. 

 

 

TELEKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 

9/2020.(VI.17.) számú Polgármesteri Határozata 

 

Tárgy: EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése 

térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében” című projekttel kapcsolatos támogatás 

megállapítása 

Teleki községben állandó lakcímmel rendelkező családok fiatal családok, akik 0-3 év alatti 

gyermeket nevelnek, egyszeri baba-mama csomag támogatásban részesülnek fenti 

pályázati forrásból. 

A 0-3 év alatti gyermeket nevelő fiatal családok támogatásának: 

Alapvető célja 

• Teleki Község Önkormányzata elismeri a gyermeket vállaló teleki családok társadalmi 

felelősségvállalását és ezért hozzájárul az teleki gyermekek, családok szociális 

biztonságának megőrzéséhez. 

• Települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, 

valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása, melynek következményeként 

mintaértékű céllal a lakosság helyben maradását ösztönzi, a helyi életminőséget javító 

szolgáltatás-fejlesztéseket és programokat valósít meg. 

Jogosultak köre 

• Magyar állampolgárság; 

• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában Teleki Község 

közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, 

• 2020. június 30-áig  a 3. életévet betöltő gyermeket nevelő család, 

• ahol az egyik szülő 18. évnél idősebb és  2020.június 30-áig tölti be a 30. életévét. 

A támogatás mértéke, időtartama, folyósítása 

•  Családonként egyszeri alkalommal, csak egy baba-mama csomag kerül kiosztásra, 

függetlenül a család által nevelt kiskorúak számától. Egy család fenti projekt keretében 

csak egy támogatási fajtában részesülhet. 

A jogosult családok listája jelen határozat mellékletét képezi. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Hári László polgármester 

Határidő: 2020.június 29. 

 

 

 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

17/2020.(VI. 23.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. június 23.-i nyilvános ülésen az alábbi 

napirendet tárgyalja: 

1.) Polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott döntésekről  

2.) Közfoglalkoztatás jelenlegi helyzete, önkormányzati dolgozó esetleges felvétele  

3.) Teleki, Völgy u. 1. szám alatti ingatlan ügye 

4.) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 
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5.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint azonnal 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

18/2020.(VI. 23.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester veszélyhelyzet alatt hozott 

döntéseit megismerte, a polgármesteri határozatokról szóló beszámolót jóváhagyja. 

Felelős: Strott András alpolgármester 

Határidő: értelem szerint  

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

19/2020.(VI. 23.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hüse Lajos okl. építészmérnök   Teleki, Völgy u. 1. 

szám alatt levő, 12/16 tulajdoni hányad önkormányzati tulajdonban levő ingatlanról készített 

szakvéleménye  alapján az alábbi döntést hozza:  

1.)  A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ingatlan nem alkalmas emberi tartózkodásra, ezért 

felszólítja az ingatlan használóit, hogy gondoskodjanak annak kiürítéséről. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ingatlan jelenlegi állapotában omlásveszélyes, ezért azt 

lezárja. 

Képviselő-testülete az ingatlanon lévő lakóépületről készített szakértői vélemény alapján, mint 

többségi tulajdonos, felelősségteljesen azt a döntést hozza, hogy egy későbbi anyagi és személyi 

káresemény megelőzése érdekében az épület használatát megtiltja, a lezárást követő 15 napon belül 

elbontja.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a lakóépület bontási munkáinak elvégzésére 

és a bontási hulladék elszállítására. 

 

2.) A Képviselő-testület a helyszíni szemle alapján megállapította, hogy az ingatlanon nagy 

mennyiségű kommunális és egyéb tisztázatlan eredetű hulladékot halmoztak fel, ezért felszólítja a  

korábban az ingatlant használó Nyári Katalin Teleki, Völgy u. 4. szám alatti társtulajdonost,  hogy 

2020. július 15. napjáig gondoskodjon a hulladék elszállíttatásáról. 

A Képviselő-testület a hulladék elszállításához 1 konténert az önkormányzat költségén biztosít. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: A határozat  1.) pontjára: 2020. július 5. 

         2.) pontjára: 2020. július 15.  

  

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

20/2020.(VI. 23.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő-

testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal 

kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

Felelős: Hári László István  polgármester 

Határidő: 2020. július 6. 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

21/2020.(VI. 23.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXL. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok  

szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a c) pontban megjelölt 

belterületi utak, járdák hidak felújítása alcéljára 
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- a Teleki, 85/3 hrsz.-ú, Rákóczi utca útburkolatának felújítására, 

- a Teleki, 95. hrsz.- ú Kossuth L. u. felújítása 103 fm hosszban  a Rózsadomb utcától. 

A képviselő-testület az igényelt támogatás mértékét   10.050.999   Ft összegben jelöli meg. 

A Képviselő-testület a pályázatban szereplő beruházás megvalósításához szükséges 15 % önerőt, amely 

1.507.649 Ft, a 2020. évi költségvetésében biztosítja.  

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Teleki Község Önkormányzatának az Áht. 50.§ (4) bekezdése 

szerinti köztartozása nincs. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a pályázati adatlap 

szerinti nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körűen megtegye, és a pályázatot benyújtsa. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: 2020. július 10.  

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

22/2020.(VII.15.) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 15-i nyilvános ülésen az alábbi 

napirendet tárgyalja: 

1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása  

2.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása  

3.) Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

4.) Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett munkáról 

5.) Beszámoló a településen végzett 2019. évi  könyvtári szolgáltatásról 

6.) Nyilatkozat elővásárlási jogról  a Teleki, 3. hrsz.-ú, természetben 8626 Teleki Rákóczi u. 

31. sz. alatti ingatlan vonatkozásában 

7.) Óvoda- és iskolakezdési támogatások megállapítása 

8.) Terembérleti  díj megállapítása 

Zárt ülés összehívása. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint azonnal 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

23/2020.(VII.15.) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót 

jóváhagyja. 

Felelős: Hári László polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

24/2020.(VII.15.) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló 

jelentést jóváhagyja. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: azonnal 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

25/2020.(VII.15.) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulásokban végzett 

tevékenységről szóló beszámolót jóváhagyja. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: azonnal 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

26/2020.(VII.15.) kt. határozata 
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Teleki Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 

településen végzett 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló beszámolóját jóváhagyja.  

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: 2020. október 30. 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

27/2020.(VII.15.) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzata a teleki 3 hrsz-ú, kivett lakóház és udvar megnevezésű, 4346 m2 

nagyságú, Bedegi Péter Tibor 1/1-ed arányú kizárólagos tulajdonát képező ingatlant  16.000.000.- Ft, 

azaz Tizenhatmillió forint vételárért nem vásárolja meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat 

megtételére. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 1. 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

28/2020.(VII.15.) kt. határozata 

1. Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a teleki lakóhellyel és életvitelszerűen 

Telekiben lakó és nappali oktatási rendszerben tanulmányokat folytató általános és középiskolai tanulók 

valamint a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók  részére a 2020/2021-es  tanév 

kezdésére, egyszeri, 16.000,-Ft iskolakezdési  települési támogatást állapít meg.  

Az iskoláztatási támogatás iskolai felszerelésekre, tankönyvre, ruházatra, cipőre fordítható, melynek 

vásárlásáról a szülő/hallgató számlát köteles bemutatni. 

2. Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a teleki lakóhellyel  és életvitelszerűen 

Telekiben lakó, 2020/2021-es nevelési évben  óvodai nevelésre köteles gyermekek részére 8.000 Ft 

óvodakezdési települési támogatást állapít meg. 

 Az óvodakezdési támogatás óvodai felszerelésre, ruházatra, cipőre fordítható, melyről a szülő 

számlával köteles elszámolni. 

3. A megállapított tanévkezdési és óvodakezdési támogatások kifizetésének határidejét 2020. október 

31. napjában állapítja meg. 

A támogatások kifizetése kizárólag készpénzfizetési számla ellenében történhet. 

A kifizetés kezdete: 2020 augusztus 24.  

Felelős: Hári László   polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

29/2020.(VII.15.) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleki, Rákóczi u. 49. szám alatti önkormányzati 

hivatal földszinti, volt italbolt helyiségének családi rendezvények céljára történő bérbeadásához 

hozzájárul. A bérleti díjat alkalmanként napi 5.000 Ft + 1.000 fűtés díjban állapítja meg. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

30/2020.(VII.15.) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 15-i zárt ülésen az alábbi napirendet 

tárgyalja: 

1.) Pavlus László teleki lakos kérelme 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hári László István polgármester 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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31/2020.(VII.15.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testület Pavlus László kérelmét a Teleki, Dohány u. 4/a szám 

alatti ingatlan bérletére vonatkozóan elutasítja. Tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az ingatlan jelenleg 

lakott, nem került meghirdetésre. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő:  értelem szerint. 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

32/2020.(VIII.17.) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. augusztus 17.-i nyilvános ülésen az alábbi 

napirendet tárgyalja: 

1.) Szociális étkeztetés alapszolgáltatás ellátása 

2.) Szociális célú tűzifa vásárlás támogatására pályázat benyújtása 

Zárt ülés összehívása. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint azonnal 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

33/2020.(VIII.17.) kt. határozata 

 

1.) Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az étkeztetés szolgáltatás biztosítására 2020. 

szeptember 01. napjától Horváth Zsolt egyéni vállalkozóval (8622 Szántód, Szántódi u. 22.) 

megállapodást köt.  

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás aláírására. 

 

2.) Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az étkeztetés szakmai programjának 

módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Hári László István polgármester 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

34/2020.(VIII.17.) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a belügyminiszter által a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására 

meghirdetett pályázati felhívása alapján, pályázatot nyújt be 36 m3 kemény lombos tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó támogatásra.  

A képviselőtestület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

35/2020.(VIII.17.) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. augusztus 17.-i zárt ülésen az alábbi 

napirendet tárgyalja: 

1.) Kovács László Teleki, Völgy u. 4. szám alatti lakos temetési kölcsön iránti kérelme 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint azonnal 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

36/2020.(VIII.17.) kt. határozata 
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Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács László 8626 Teleki, Völgy u. 4. szám alatti 

lakos kérelmére a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 11.§-a alapján 

60.000 Ft temetési kölcsönt nyújt néhai Péter Judit eltemettetésére. A 60.000 Ft temetési kölcsönt 12 

hónapos futamidőre,  havi 5.000 Ft-os részletekben kell a kérelmezőnek az önkormányzat 

házipénztárába  visszafizetni. 

A 60.000 Ft temetési kölcsönt az önkormányzat számla ellenében a  temetést végző vállalkozónak utalja 

át.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés megkötésére. 

A Képviselő-testület a temetkezési vállalkozó által fizetendő,  ravatalozó eszközhasználati díját  

elengedi.  

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

37/2020.(IX. 11.) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. szeptember 11.-i zárt ülésen az alábbi 

napirendet tárgyalja: 

1.) Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés árajánlatok bírálata  

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint azonnal 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

38/2020.(IX.11.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, 

Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – 2020 című MFP-KKE kódszámú pályázaton 

elnyert támogatásból megvalósuló közterületi eszközbeszerzésre érkezett ajánlatok közül a 

legkedvezőbb ajánlatot adó ROYAL TRAKTOR KECSKEMÉT Royal Marine Kft. (székhelye: 6045 

Ladánybene, Kossuth l. u. 2/A., adószáma: 13990530-2-03) bruttó 7.988.300 Ft értékű ajánlatát 

elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés aláírására. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

39/2020.(IX.11.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ROYAL TRAKTOR KECSKEMÉT Royal Marine 

Kft. (székhelye: 6045 Ladánybene, Kossuth L. u. 2/A) Kecskemét-Teleki szállítás költségre adott bruttó 

220.980 Ft értékű ajánlatát elfogadja. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

40/2020.(IX. 25.) kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. szeptember 25.-i nyilvános ülésen az alábbi 

napirendet tárgyalja: 

1.) Strott András alpolgármester képviselői mandátumáról történő lemondása 

2.) 2020. évi költségvetési rendelet  módosítása 

3.) LEDER DENTAL Kft.-vel kötött megbízási szerződés meghosszabbítása  

4.) Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról 

5.) Szolgálati lakás bérbeadása 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint azonnal 
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Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

41/2020.(IX.25.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Strott András alpolgármester képviselői 

mandátumáról valamint alpolgármesteri tisztségéről történő lemondását tudomásul vette.  

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

42/2020.(IX.25.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a LEDER DENTAL Fogászati Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (székhelye: Balatonföldvár, Kölcsey u. 8/1. sz., képviseli: Dr. Ledermayer 

Ferenc, személyes feladatellátásra kötelezett: Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Mária Magdolna 

fogorvos) 2013. április 9. napján kelt, fogászati alapfeladat ellátására kötött megbízási szerződés 

módosítását az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

43/2020.(IX.25.) kt. határozata 

 

Teleki Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.  

A képviselő-testület  a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási  tanulmányokat kezdő 

fiatalok részére kiírandó  Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021.évi 

pályázati fordulójának Általános Szerződési  Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által  nyújtott támogatás  összegének  

továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési  Feltételekben foglaltaknak megfelelően  jár 

el.  

A képviselő-testület kötelezettséget vállal  arra, hogy  a Bursa Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2021.évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 

döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben  általa meghatározott és a 

pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott  nyilatkozatok és 

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a  pályázati 

kiírásokat a tervezettel megegyezően jóváhagyja. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

44/2020.(IX.25.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh Györgyi Felsőtárkány, Béke u. 18., 

tartózkodási helye:  8627 Kötcse, Kültelek u. 2. sz. alatti lakos részére bérbe adja a Teleki,  Rákóczi u. 

17. sz. alatti lakást.  

A bérleti díjat havi 13.000 Ft-ban határozza meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti lakásbérleti szerződés 

aláírására.  

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint. 
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Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

45/2020.(X. 27.) kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 27-i nyilvános ülésen az alábbi 

napirendet tárgyalja: 

1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatása, az új képviselő eskütétele 

2.) Alpolgármester választás, az alpolgármester eskütétele 

3.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

4.) Ügyrendi bizottság tagjának megválasztása 

5.) Gazdasági Program elfogadása 

Határidő: értelem szerint azonnal 

Felelős: Hári László István polgármester 

 

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2020. (X.27.) Kt. határozat 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lauday Dávid alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 

80. § (2) bekezdése alapján 40.000,-Ft/hó összegben, költségtérítését a tiszteletdíj 15 %-ában, havi 6.000 

Ft-ban állapítja meg,  

Határidő: azonnal 

Felelős: Hári László István polgármester 

 

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2020. (X.27.) Kt. határozata 

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának Orsós Sándorné  

képviselőt megválasztotta. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: azonnal 

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2020. (X.27.) Kt. határozata 

 

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-2024. évi Gazdasági Programot elfogadja. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

 

 

Teleki Község Önkormányzata Polgármesterének 

11/2020. (XI.25.) polgármesteri határozata 

 

Teleki Község Önkormányzata a 2020. évi települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert támogatásának terhére  

1.) Bolevácz Ernő Teleki, Rákóczi u. 44. 

2.) Duka Angéla Teleki , Völgy u. 10. 

3.) Fazekas  Bálintné Teleki, Rákóczi u. 9. 

4.) Herold Sándor Teleki, templom u. 6 

5.)  Horváth Adrienn Teleki, Völgy u. 3.   

6.) Horváth Ádám Teleki, Völgy u. 7. 

7.) Horváth Diána Teleki, Dohány u. 4/B 

8.) Horváth Erzsébet Teleki, Rózsadomb  u. 11. 

9.) Horváth Klementina Teleki, Rákóczi u. 59. 

10.) Horváth Renáta Teleki Völgy u. 3. 

11.)  Huszár Jánosné  Teleki, Petőfi S. u. 4. 
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12.) Juhász Tibor Teleki, Rákóczi u. 48 

13.) Kis Renáta Teleki, Templom u.12. 

14.) Kovács Borbála Teleki, Templom u. 1. 

15.) Kovács Lajos József Teleki, Völgy u. 12 

16.) Kovács László Teleki, Völgy u. 4. 

17.) Kovács Zsanett Teleki , Völgy u. 3. 

18.) Lengyel Renáta Teleki, Templom u. 1. 

19.) Magyaricza Józsefné Teleki, Zsák u. 3. 

20.) Mónos Istvánné Teleki, Rákóczi u. 66. 

21.) Nyári Anna Teleki, Völgy u. 3. 

22.) Nyári Katalin Teleki, Völgy u. 4. 

23.) Nyári Tibor Zoltán Teleki, Völgy u. 7. 

24.) Orsós István Teleki Rákóczi u. 61. 

25.) Orsós János Teleki, Dohány u. 4./A 

26.) ifj. Orsós  Lajos Teleki, Rákóczi u 61. 

27.) Orsós Sándor Teleki, Rákóczi u. 55. 

28.) Orsós Vendelné Teleki, Akácos u. 47. 

29.) Sávoli Anikó Teleki , Rákóczi u. 51. 

30.) Sávoli Nelli Rita Teleki, Rákóczi u. 59. 

31.) Sinka Hajnalka Teleki, Rákóczi u. 57. szám alatti lakos részére  1,16  – 1,16 erdei köbméter 

mennyiségben természeti támogatásként szociális tűzifa támogatást állapítok meg.   

   

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

Felelős:  Hári László István polgármester 

Határidő: kiszállításra: 2020. december 10. 

             8 napon belül a döntés kézbesítésére 

 

Teleki Község Önkormányzata Polgármesterének 

12/2020. (XI. 27.) polgármesteri határozata: 

Cseh Patrícia 8626 Teleki, Rákóczi F. u. 60. szám alatti lakos a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára benyújtott BURSA-2021-16216 azonosítójú 

pályázatát elutasítom, mivel a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja Teleki 

Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 

Szabályzatában meghatározott jövedelemhatárt, emiatt nem tekinthető hátrányos szociális helyzetűnek.  

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

Felelős: Hári László István polgármester 

Határidő: 2020. december 4. 

 

Teleki  Község Önkormányzata Polgármesterének 

13/2020. (XI. 27.) polgármesteri határozata: 

 

A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 12/A.§-a alapján  

hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül  

a) Teleki lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és Telekiben életvitelszerűen élő, 0 

évestől 14 éves életkort betöltött gyermekek részére 9.000,-Ft/fő értékben természetbeni 

települési támogatásként  Mikulás ajándékcsomagot, valamint 20.000 Ft pénzbeli 

támogatást  állapítok meg. 

b) Telekiben  lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és Telekiben életvitelszerűen élő, 

14 éves életkort betöltött általános iskolai, középiskolai tanulmányokat folytató, valamint 
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felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató teleki gyermekek és fiatalok részére 

29.000,-Ft/fő  pénzbeli támogatást  állapítok meg. 

A támogatás kifizetéséhez felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató teleki 

lakosoknak a hallgatói jogviszony igazolást be kell mutatni. 

c) Telekiben  lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és Telekiben életvitelszerűen élő, 

60 életévet a tárgyévben betöltött és a 60 életév felettiek, valamint egészségkárosodottak  

részére 20.000,-Ft/fő  pénzbeli támogatást és 9.000 Ft/fő értékű karácsonyi 

ajándékcsomagot  állapítok meg. 

 

A megállapított települési támogatást a házipénztáron keresztül lehet kifizetni legkésőbb 2020. 

december 22. napjáig.  

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

Felelős: Hári László István polgármester  

Határidő: értelem szerint  

 

Teleki  Község Önkormányzata Polgármesterének 

14/2020. (XII.08.) polgármesteri határozata: 

 

Teleki Község Önkormányzatának a Helyi Esélyegyenlőségi Programját az 

előterjesztéshez mellékelt tartalommal jóváhagyom, ezzel egyidejűleg a 2014. évben 

készült, 18/2014.(III.4.) számú határozattal elfogadott programot hatályon kívül helyezem. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Hári László István  

Határidő: értelem szerint 

 

Teleki Község Önkormányzata Polgármesterének 

15/2020. (XII. 08.) polgármesteri határozata: 

 

Sávoli Anikó 8626 Teleki, Rákóczi u. 51. szám alatti lakos kérelmére a helyi szociális ellátásokról szóló 

2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján, 2020. november, december, valamint 2021. január 

hónapra havi 20.000 Ft  rendkívüli települési támogatást állapítok meg. 

Megkeresem a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy nevezett 

részére a megállapított támogatást havonta utólag, minden hónap 5. napjáig fizesse ki. 

Határozatomat   a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

Felelős: Hári László István polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

Teleki  Község Önkormányzata Polgármesterének 

16/2020. (XII.8.) polgármesteri határozata: 

 

Teleki Község Önkormányzata   2021. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadom.  

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.  

Felelős: Hári László István polgármester  

Határidő: folyamatos, beszámolásra 2021. évi zárszámadás időpontja.  
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Teleki  Község Önkormányzata Polgármesterének 

17/2020. (XII.8.) polgármesteri határozata: 

 

Teleki Község Önkormányzata nevében  hozzájárulok Buzsák, Ordacsehi és Szőlősgyörök községek 

önkormányzatainak a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulásba történő felvételéhez, és a társulási 

megállapodás ennek megfelelő módosításához. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

Felelős: Hári László István polgármester  

Határidő: értelem szerint   

 

 

Teleki, 2020. december 31. 


