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BEVEZETŐ  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 116. §-a 

kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti. A gazdasági program a képviselő-testület 

megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, 

fejlesztési terv meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az 

önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és 

gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó feladatok 

biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.  

 

A gazdasági program célja a település sajátosságait, lehetőségeit figyelembe véve a 

közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzelések 

megfogalmazása. A képviselő-testület elsődleges feladatának tekinti a település és 

intézményeinek zavartalan, kiegyensúlyozott működtetését, fejlesztését, lakosai 

életkörülményeinek javítását, illetve a hiányzó infrastrukturális hálózatok kiépítését. Mindezek 

megvalósítása érdekében szükség van a gazdasági lehetőségek feltárására illetve az Európai 

Unió forrásainak és egyéb pályázati lehetőségeknek hatékony kihasználására.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Telki bemutatása 

 

Telki a budapesti agglomeráció nyugati szektorában, Budapest központjától 20 km-re, 

Budakeszitől 9 km-re nyugatra található, a Zsámbéki-medence északkeleti peremén. 

A tengerszint felett kb. 250 méteres magasságban, a Nagy-kopasz helység lábánál fekvő, kiváló 

természeti adottságokkal megáldott települést észak és kelet felől főként erdő, délen és 

nyugaton pedig nagyrészt szántó veszi körül. 

 

Telki gyönyörű természeti környezetben fekvő, a környezettel harmóniában fejlődő település. 

A házakig lehúzódó erdő nemcsak pihentető sétákra, kirándulásokra, közösségi programokra 

ad lehetőséget, hanem kristálytiszta levegőt is biztosít az itt élők számára. A főbb autóutak 

elkerülik, a fővárostól pedig erdő és hegyek választják el Telkit, így levegője kristálytiszta, 

környezete festői szépségű. 

 

Telkiből közúton három településszomszédja érhető el: közvetlen nyugati szomszédja, a közel 

2000 lelket számláló Budajenő, dél felé haladva a mintegy 5 km-re fekvő, nagyjából 7000 

lakosú Páty, valamint a főváros irányába utazva, a községtől 8 km-re található majdani 

járásközpont, Budakeszi városa. 

Emellett a községből az erdőn keresztül észak felé, mintegy 5 km-t gyalogolva eljuthatunk a 

közeli Nagykovácsiba is. 

 

A barátságos környezetet barátságos emberek lakják. A nyugodt, kertvárosias miliő mentes a 

szélsőségektől, ugyanakkor pezsgő közösségi és fejlődő kulturális élet jellemzi. 

 

Telki lakossága jelenleg nem éri el a 4000 főt. Kimagaslóan sok család nevel gyermekeket. 

 

 

 

Oktatási, nevelési intézmények  

 

Telki közigazgatási területén az önkormányzat fenntartásában két közoktatási intézmény 

működik. 

 

A Telki Óvoda két korszerű épületben, 8 csoportban 190 fő óvodás korú gyermek elhelyezésére 

biztosít lehetőséget. 2015.szeptember 1-től a köznevelési törvény értelmében, minden harmadik 

életévét betöltött gyermeket kötelező óvodai ellátásban kell részesíteni.  

 

A rendelkezésre álló demográfia adatok is azt támasztják alá, hogy az óvodás korú gyermekek 

száma az elkövetkezendő években a jelenlegi szinten fog maradni, illetve a várható 

beköltözések miatt még emelkedni is fog. 

 

Az önkormányzat törvényi kötelezettségének biztosítása érdekében, illetve annak érdekében, 

hogy a jelenlegi nagylétszámmal működő óvodai csoportok létszámát a normál 

csoportlétszámra tudja az óvoda csökkenteni, illetve, hogy meg lehessen szüntetni a több éve 

ideiglenes engedéllyel működő csoportot szükséges a Tengelice utcai Óvoda második 

ütemének megvalósítása. 

 

Az általános iskola fenntartása 2013. január elsejétől nem az önkormányzatot feladata. Telki 

község Önkormányzata az iskola fenntartását a törvény adta lehetőséggel élve nem adta át az 



köznevelési intézményfenntartó központ részére, hanem továbbra is az önkormányzat 

biztosítja. 

 

Az önkormányzat továbbra is kiemelt figyelmet fordít az oktatási intézmények bővítésére,  

állagmegóvására, korszerűsítésére, az oktatás eszközeinek pótlására, a működtetés 

kötelezettségeinek teljesítésére. 

 

Az intézmények működésével összefüggésben az óvoda és az iskola épülete is felújításra szorul. 

Az óvoda nyílászáróinak hőszigetelése rossz. Az épület fűtésrendszere korszerűsítésre szorul. 

Önkormányzatunk többször pályázott energetikai korszerűsítésre, eddig sikertelenül. 

 

Telki község Önkormányzata a Nemzeti Sportközpontok mint beruházó támogatásával a 

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében közel 50 millió forint 

összegű támogatást nyert a Telki Iskola két tanteremmel és hozzá kapcsolódó kiszolgáló 

helyiségek bővítésére. A kivitelezés megindítása várhatóan hamarosan megindul és az őszi 

tanévkezdésre már a bővített intézmény várja a gyermekeket. 

A beruházás második ütemeként az önkormányzat az aula melletti nyitott helyiség lefedését 

tervezi egy nagyobb méretű közösségi tér biztosítása érdekében. 

 

 

Egészségügyi ellátás  

 

Telki egészségügyi ellátási helyzetének részletes bemutatását egészségügyi ellátási fejlesztési 

koncepcióban határozta meg. 

 

Az alapellátás keretében a helyi önkormányzatnak az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény (a továbbiakban: Eütv.) 152.§ (1) bekezdése értelmében gondoskodnia kell a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról; a fogorvosi alapellátásról; az alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti ellátásról; védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról.  

 

Az önkormányzat vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít és tart fenn, vagy polgári jogi 

szerződést köt az Mötv. és az Eütv. által előírt egészségügyi alapellátási feladatot ellátóval, 

esetleg más önkormányzattal társulva biztosítja az ellátást.  

Az önkormányzat az egészségügyi ellátásokat a településen vállalkozó ( felnőtt és gyermek ) 

háziorvosokkal kötött szerződés keretében biztosítja. A településen egy felnőtt és egy gyermek 

háziorvosi körzet, valamint két védőnői körzet működik 

 

Fogászati ellátás a településen nem működik a körzeti fogorvosi feladatok a Perbáli körzethez 

tartozó fogorvos látja el. 

 

A központi orvosi ügyeleti ellátást a Budakeszi feladat ellátási helyen működő Főnix-Med Zrt 

látja el. 

 

Az ellátási színvonal növelése érdekében az önkormányzat a környező településekkel közösen 

a központi orvosi ügyelet és sürgősségi betegellátás átszervezését tervezi. 

 

A háziorvosi rendelés és a védőnői tanácsadás az önkormányzat által bérelt magán tulajdonú 

ingatlanban működik. 

 



Az önkormányzatnak ebben a választási ciklusban meg kell oldania az orvosi rendelő saját 

tulajdonú ingatlanban történő elhelyezését. 

 

 

Közművelődés és sport  
 

A kulturális és közművelődési szolgáltatások helybeli biztosítása az önkormányzat feladata, amit a 

képviselő-testület a helyi közművelődésben meghatározó feladatot ellátó Telki Kultúráért 

Közhasznú Alapítvány közreműködésével lát el. 

Az Alapítvány az önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján szervezi az település 

kulturális programjait. 

 

Telkiben sokszínű kulturális élet zajlik. A településen működő kulturális egyesületek működését 

az önkormányzat minden évben jelentős anyagi támogatásban részesíti. 

Az elmúlt években több olyan helyi rendezvény indult el, mely mára kinőtte Telki határait és 

térségi ismertséget szerzett magának ( pl. Telki Fesztivál, Faludisznaja, Falukáposztája ) 

 

Számos olyan programsorozat indult el, amely jelentős közérdeklősnek számot tartó témákat 

boncol mint pl. a családi élet problémái, egészségnevelés, stb.   

 

A kulturális események jellemző színtere a Pajta-Faluház épülete. 

  

Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, hogy az olyan kisebb összejöveteleknek mit 

pl. klubfoglalkozások, egyesületi ülések stb. a Pajta nem tud helyet adni, mivel azok inkább egy 

kisebb, zártabb helyiségben tudnának működni. 

 

Az önkormányzat kötelező feladataként megfogalmazott könyvtár fenntartását településünk 

hosszú ideje nem biztosítja. Amíg szinte az ország minden településén működik nyilvános 

könyvtár, addig Telkiben a 90-es évek óta nem üzemel.  

Az elmúlt évben az önkormányzat elkészítette egy közösségi ház és könyvtár építészeti terveit. 

Lakossági felajánlásokból az elmúlt években jelentős könyvállomány gyűlt össze.  

A tervek megvalósítására az önkormányzat pályázati forrásokat keres. A beruházás 

megvalósításával az önkormányzat régóta elmulasztott törvényi kötelezettségének tudna eleget 

tenni. A többfunkciós könyvtár egyben a közösségi élet, klubélet, kulturális események színtere 

is lenne. 

 

A sport, a mozgás a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének és a 

teljesítőképesség fokozásának egyik leghatásosabb eszköze.  

A sportoláshoz való jog az állampolgárok - alkotmány által biztosított - alanyi joga.  

 

Telki fiatal korfájából kiindulva egy sportos településnek mondható. A település életében 

meghatározó szerepe van sportnak. Nem véletlen, hogy Telki ad otthont a Magyar Labdarugó 

Szövetség edzőközpontjának is. Településünkön országosan kimagasló a gyermekek száma és 

szinte minden gyermek űz valamilyen sportot. A szülők körében is aktív sportélet folyik, 

köszönhetően a településünk fiatalos korfájának és a helyben elterjedt szemléletmódnak, 

jellemző életvitelnek. A rendelkezésre álló sportlétesítmények száma, beleértve a 

magánintézményeket is nem elégséges a sport, rekreációs igények kielégítésére.  

Jelenleg elsősorban a fedett létesítmények hiánya korlátozza az egész éves sport 

tevékenységekben részt vevők számát.  

 



Az önkormányzat céljai között szerepel a sportlétesítmények további bővítése, Elsősorban a  

szabadtéri sportlehetőségek gyarapítása. 

 
 

Civil szervezetek  

 

Telkiben több civil szervezet működik, melyeket az önkormányzat minden évben anyagi 

támogatásban részesített.  

Az önkormányzatnak lehetőségeihez mérten vállalni kell a civil szervezetek előző időszakban 

megszokott támogatását, de ösztönözni kell őket arra, hogy saját forrásokat is szerezzenek a 

működésükhöz.  

 

A civil szervezetek településünk legnagyobb értékei közzé tartoznak. Munkájukat a közvetlen 

anyagi támogatáson kívül is segíteni kell. Minél több rendezvény szervezésébe, lebonyolításba 

be kell vonni őket, munkájukat össze kell hangolni, munkaterveiket össze kell fésülni az 

önkormányzati és intézményi feladattervekkel.  

Új civil szervezetek létrehozásában partneri tevékenységet kell kifejteni.  

 

 

Információ és kommunikáció fejlesztés  

 

Az önkormányzatnak kiemelkedő szerepe van a lakosság tájékoztatásában. Az önkormányzat 

munkájának megítélésében jelentős szerepe van a lakosság felé történő információ áramlásnak. 

A naprakész információáramlás elsődleges eszközei a Telki Napló című önkormányzati havilap 

és  a telki.hu címen elérhető telki portál felülete, melynek folyamatos fejlesztése az 

önkormányzat célja. 

 

Az informatikai lehetőségek biztosítása, a települési önkormányzatok számára a modern kor 

követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. 

  

Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy 

- az Önkormányzat olyan honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és 

intézményeivel kapcsolatosan minden fontosabb tájékoztatás biztosítható legyen, 

- az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára, 

 

Az önkormányzat tervei között szerepel egy központi önkormányzati ASP központ kiépítése, 

melynek segítségével az önkormányzati honlap biztosítani tudja újabb elektronikus 

szolgáltatások pl. internetes ügyindítás, elektronikusan kitölthető és beküldhető nyomtatványok 

használatát, mely a gyorsabb és kényelmesebb ügyintézést jelentheti. 

 

Szükséges az informatikai infrastruktúra folyamatos javítása és fejlesztése, valamint a 

színvonalas kommunikáció további fenntartása. 

 

 

Utak és csapadékvíz elvezetés  

 

A elmúlt évtizedben Telki és a környező települések lakosságnövekedésével párhuzamosan a 

településen áthaladó 1103 jelű országos közút forgalma jelentősen megnövekedett. 

A  képviselő-testület az elmúlt években folyamatosan vizsgálta, hogy a településen áthaladó  

országos közút átkelési, valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszain a 



forgalom csillapítása, a gyalogosok védelmének növelése, a járművek sebességének 

csökkentése milyen műszaki beavatkozásokkal oldható meg leginkább. 

A testület belátta, hogy a település közigazgatási területén található közúthálózat fejlesztése és 

felújítása forgalombiztonsági, közlekedési és településszervezési szempontból is kiemelten 

fontos kérdés, annak mielőbbi megvalósítása további halasztást nem tűr. 

 

Az önkormányzat látva, hogy a közútkezelő forrás hiányában nem tudja megvalósítani a 

szükséges fejlesztéseket, az elmúlt ciklusban saját pénzügyi forrásait felhasználva, erejéhez 

mértén több jelentős beruházást is végrehajtott az Állam tulajdonában lévő úthálózaton. 

 

2012. évben saját forrásból megvalósítottuk a Fő utca (Körforgalom- Pajta közötti szakasza) 

teljes körű rehabilitációját. 

 

2013. évben a Budajenői út - Fő utca szakaszán új gyalogosátkelő, két új autóbusz öböl került 

kiépítésre, ezzel párhuzamosan megvalósult a Fő utca - Hóvirág utca csomópontjának átépítése, 

amely beruházás keretében áthelyezésre, átépítésre kerültek a buszmegállók, a forgalom 

csillapítása, lassítása érdekében középsziget épült gyalogátkelőhellyel, járdákkal és 

közvilágítással. 

 

2013. második felében az önkormányzat a Muskátli utca - Napsugár utca területén - a tervezett 

körforgalmi csomópont kialakításához kapcsolódóan - megvalósított egy új gyalogos-

átkelőhelyet, autóbusz-megállóhellyel és autóbuszöblökkel és a kapcsolódó járda kiépítésével. 

 

2014.évben elkészült a Muskátli utca - Napsugár utca kereszteződésében tervezett körforgalom 

terveit felülvizsgáltatta és újra engedélyeztette az önkormányzat. A korábbi években zárolt, de 

az idei évben újra megnyíló pályázati keretből talán lesz lehetősége az önkormányzat ezt a 

beruházást is megvalósítania. 

 

A közlekedésbiztonság területén további elengedhetetlen fejlesztések szükségesek. A 

körforgalmi csomópont második ütemének megvalósítása indokolt. A gyalogosok 

közlekedésének biztosítása gyalogátkelők létesítésével, fenntartásával, feltétlenül szükséges. 

További forgalomtechnikai fejlesztésekkel a közlekedés biztonsága javítható. 

 

 

Az Önkormányzat területén lévő még nem aszfaltos utak szilárd burkolattal történő ellátása 

minden itt élő ember jogos igénye. A megvalósításhoz a lakosság bevonására is szükség van, 

hiszen lakossági önrész nélkül az önkormányzat saját erőből nem képes a finanszírozást 

megoldani.  

 

A településen nem csak a közutak, de a járdák tekintetében is adódnak feladatok. A település 

jelentős részén nem megoldott a gyalogos közlekedés. Az elmúlt évtizedekben végrehajtott 

útépítésekkel egyidejűleg nem valósultak meg a szükséges gyalogjárdák. 

2013.évben az önkormányzat járdaépítési program elfogadásáról döntött, melyhez 

kapcsolódóan elsősorban az intézmények környezetében tervezi az önkormányzat a hiányzó 

járdaszakaszok kiépítését. 

 

Az önkormányzat a Zsámbéki-medence és a környező települések településeivel egyeztetve 

szorgalmazza a kerékpárutak kijelölését és megépítését úgy a belterületen, mint az erdei, 

külterületi szakaszokon. A kerékpárutak megvalósítása csak jelentős pályázati támogatással 

képzelhető el. 



 

A Völgyrét területén érintő vízelvezetési problémák megoldása érdekében az önkormányzatnak 

meg kell terveznie és a tervek alapján megvalósítani a terület vízelvezetését. A vízelvezető 

rendszer folyamatos karbantartása jelentős élőmunkát igénylő, folyamatos feladat. 

 

Közbiztonság  

 

A közbiztonság területén a lakosság személyi biztonságának és az anyagi javak biztonságának 

megőrzésében az elsőleges szerepe a rendőrségnek van. 

 

Telki az országos rendőrségi statisztikák alapján a biztonságos települések között található. A 

statisztikák alapján az egy lakosra jutó bűncselekménye száma minimális. 

Az önkormányzat a Budakeszi Rendőrőrs és a Budaörsi Rendőrkapitányság hosszú évekre 

visszamenő jó kapcsolatot ápol. Az önkormányzat minden évben jelentős forrásokkal támogatta 

(gépjármű vásárlás, üzemanyag támogatás) az érintett rendőrségi szerveket munkájuk hatékony 

ellátása érdekében.  

Településünkön 1999 óta működik a Telki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi 

Egyesület. 

A Polgárőrség működésének fő célja a bűnözés minél alacsonyabb szintre való visszaszorítása 

Telki közigazgatási határán belül. A Polgárőrség tagjai éjszakánként rendszeresen járőröznek 

Telki utcáin, és kapcsolatban állnak Telki helyben lakó körzeti megbízottjával, aki szükség 

esetén intézkedik, vagy plusz rendőri segítséget kér. 

A rendszeres megelőző járőrszolgálat eredményeképpen településünkön a kezdetekhez képest 

jelentősen csökkent a betöréses lopások, az autófeltörések és a gépjárműlopások száma.  

 

Telki község képviselő-testülete az elmúlt időszakban döntött arról, hogy a település 

közbiztonságának további javítása érdekében a hétvégi és esti időszakokra szabadidős rendőrt 

foglalkoztat megerősítve ezzel a közterület-felügyelő munkáját is. 

Az önkormányzat az elkövetkező időszakban a közbiztonság további javítása érdekében a már 

felszerelt és üzemelő rendszámfelismerő és térfigyelő kamera rendszerét bővíteni szeretné. 

 
  

Környezetvédelem és zöldterület-gazdálkodás  

 

A település azért oly vonzó a kitelepülők körében, mert Budapesthez közel, természetes 

környezetben, zöldövezeti jelleggel olyan kedvező lakókörnyezetet biztosít, melyet a főváros 

már nem tud nyújtani. A településnek ezért ezt a zöldövezeti jellegét kell feltétlenül 

megtartania, és tájépítészeti eszközökkel erősítenie is.  

 

Fontos feladata az önkormányzatnak a települési zöldterületek rendszeres gondozása. A 

rendezett, kulturált zöldterületek biztosítása.  

 

A település közvetlen szomszédságában található a házakig lehúzódó erdő, a tiszta levegő telki 

legfőbb vonzereje. 

 

Az önkormányzat fő feladata elérni, hogy a település közvetlen környezetésben az 

erdőgazdálkodás a lehető legminimálisabb mértékben érintse a lakosság komfortérzetét. 

 



 

Hulladékgazdálkodás  

 

Településünk közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása szervezett 

formában történik. A közszolgáltatási szerződésünk hamarosan lejár és újabb közbeszerzési 

eljárást kell lefolytatnia az önkormányzatnak az új közszolgáltató kiválasztása érdekében.  

A megváltozott jogszabályi környezet okán 2015. január 1-től a szelektív hulladékgyűjtés 

rendszere is megváltozott. A szelektív hulladékgyűjtés január 1-től már házhoz menő 

rendszerben működik, melynek során havonta egy alkalommal szállítják el a szelektív 

hulladékot.  

Az önkormányzat célja a hulladékgazdálkodás területén további fejlesztések megvalósítása, a 

szolgáltatások bővítése és az ellátási színvonal javítása úgy a szilárd, mint a folyékony hulladék 

kezelése tekintetében. 

 

 

Általános célkitűzések  

 

Az egyre szűkülő önkormányzati források ellenére a képviselő-testületnek biztosítania kell a 

település alapvető működését. Takarékos gazdálkodással a kötelező és önként vállalt feladatok 

finanszírozhatóságát fent kell tartani.  

 

A gazdasági program végső célja nem lehet más, mint az önkormányzat által ellátott feladatok 

bővítése és színvonaluk növelése a lakossági igények kielégítésével. A következő ciklus 

gazdasági programjának azokra a kérdésekre, problémákra kell koncentrálnia, amelyek 

rövidtávon orvosolhatóak és emellett kijelölik a közép és hosszú távú fejlődési program 

legfontosabb irányait.  

 

Az önkormányzati gazdálkodás során új feladatok felvállalására csak a megfelelő források 

biztosításával kerülhet sor. Alapvető szempont, hogy az intézmények működtetése, az 

önkormányzati alapfeladatok ellátása csak takarékosan, hatékonyan történhet. 

 

Cél olyan tudatos gazdaságpolitika kidolgozása, amely a költségvetés stabilitását nem 

veszélyeztetve a falu további fejlődését biztosítsa.  

 

Fontos, hogy minden fejlesztés, bővítés igazából a helyi lakosság érdekeit szolgálja, a helyben 

maradás és megmaradás esélyét növelje. 

 

Az önkormányzat gazdasági programja az uniós és hazai pályázatok ismeretében folyamatosan 

módosulhat, mert a fejlesztésekhez e források megszerzésére feltétlenül szükségünk van. 

 

Jelentősebb fejlesztési forrás saját bevételből nem képződik. Az önkormányzat saját forrásait 

egészítik ki a pályázati források. Az önkormányzat saját forrásai elsősorban adóbevételekből 

képződnek. A megjelenő pályázatokon való induláshoz feltétlenül szükséges a saját bevételek 

terhére pályázati önrész, illetve likvid mozgástér, előfinanszírozás céljából tartalékot képezni. 

 

A sikeres, a település fejlődését szolgáló pályázat feltétele, hogy ne a pályázatokhoz igazítsuk 

fejlesztési elképzeléseinket, hanem fordítva, a meghatározott célok eléréséhez keressük meg a 

megfelelő pályázatot, illetve támogatást. Ehhez az kell, hogy az önkormányzat mindig pontos 

információkkal rendelkezzék, amihez jól szervezett hivatalra, benne jól képzett szakemberekre 



van szükség, és a beruházási irányokat meghatározó, konszenzuson alapuló fejlesztési 

koncepcióra.  

 

 

Telki, 2015. március 26. 

 

 

Deltai Károly 

polgármester 


