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ELŐTERJESZTÉS  

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. november 28-i rendes ülésére  

 

Napirend tárgya: 

A polgármester munkájának értékelése 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:      2022.11.28. 

A napirendet tárgyaló ülés:       Pénzügyi Bizottság, Képviselő-testület  

Az előterjesztést készítette:       a Bizottság elnöke 

Előterjesztő:        a Bizottság elnöke 

A napirendet tárgyaló ülés típusa:      nyílt / zárt  

A napirendet tárgyaló ülés típusa:      rendes / rendkívüli  

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:    egyszerű / minősített  

A szavazás módja:        nyílt / titkos 

 

1.Előzmények, különösen az adott tárgykörben hozott korábbi testületi döntések és azok végrehajtásának állása: 

------ 

2. Jogszabályi hivatkozások:  

3.Költségkihatások és egyéb szükséges feltételeket, illetve megteremtésük javasolt forrásai: 

 

4. Tényállás bemutatása: A 2022. év az infláció ugrásszerű növekedését és az energiaárak megtöbbszöröződését hozta 

magával. Mindezek a hatások váratlan és komoly terheket róttak és rónak az önkormányzatra. A település súlyos anyagi 

helyzete a COVID időszak alatt bevezetett kormányzati elvonásokkal kezdődött, amit tovább tetéz az energiaárak 

növekedése és a bizonytalanság, hogy az év végével megszűnő végső menedékes státusz után a jövő évtől az energiaárak 

teljesen kiszámíthatatlanok lesznek. Jelen állapot szerint Telkinek külső segítség nélkül kell ezzel a brutális 

áremelkedéssel és a teljes kiszámíthatatlanság okozta lehetetlennek tűnő feladattal megbirkóznia. 

Ebben a helyzetben életbevágóan fontos, hogy az egész település, minden telki lakos és valamennyi intézmény szorosan 

és hatékonyan működjön együtt. Ebben a feladatban óriási szerep hárul a település vezetőjére, a polgármesterre. 

Mindannyiunk közös érdeke, hogy Telki még a legnehezebb időszakban is biztosítani tudja a legelemibb 

szolgáltatásokat az itt lakók részére. Ennek érdekében a polgármester vezetésével a polgármesteri hivatal a korábbinál 

is sokkal szigorúbb takarékossági intézkedéseket dolgozott ki és hajt végre. Hasonlóan kidolgozásra került egy részletes, 

a körülményekhez való fokozatos alkalmazkodást lehetővé tevő, többlépcsős intézkedési terv. Már eddig is több 

kellemetlenséget okozó intézkedést kellett bevezetni, és a helyzet várható további romlásával sajnos további korlátozó 

intézkedések megtételére is sor kerülhet.  

Deltai Károly polgármester Telki működőképességének fenntartás érdekében kiemelkedő munkát végzett az év során 

és végez jelenleg is. Folyamatos információgyűjtéssel, külső önkormányzati és kormányzati szervezetekkel való 

kezdeményező kapcsolattartással, alapos tervezőmunkával és a bizonytalan jövőre készülő többfokozatú intézkedési 

tervek kidolgozásával járult hozzá, hogy az itt lakók a pénzügyi válság ellenére egyelőre alig érzékelhettek változást 

Telki működésében. 

2022-ben Telki működése példaértékű volt, ami jelentős részben a polgármester kitartó munkájának és hozzáállásának 

volt köszönhető. 

mailto:hivatal@telki.hu
http://www.telki.hu/


Telki, 2022. november 25.       

        Dr. Földvári-Nagy László 

Bizottság elnöke 

 

Határozati javaslat 

 

Telki község Önkormányzat 

képviselő-testület 

/2022. (XI.   .) önkormányzati határozat 

 

A polgármester munkájának értékelése 

 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Deltai Károly polgármesternek, hogy megfeszített munkával és felelősséggel 

dolgozik azon, hogy Telki a lehető legkisebb megrázkódtatással vészelje át az előttünk álló válságos időszakot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző 

 


