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Iktatószám: Á/ 42 -4 /2020 
Képviselő-testület ülése 

Rendes ülés 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Telki Község Képviselő-testületének 2020. február 3. napján 18.15 órakor a Polgármesteri 
Hivatal tárgyalójában megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly       polgármester 
Móczár Gábor      alpolgármester 
Koltai Piroska      képviselő  
Halász Terézia      képviselő 
Dr. Földvári-Nagy László    képviselő 
Király Péter      képviselő  
dr. Vida Rolland     képviselő 
dr. Lack Mónika     jegyző 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes. 7 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja.  

Móczár Gábor alpolgármester javaslata, hogy a zárt ülés megtartásával, majd a 2020.évi költségvetés 
beterjesztése elnevezésű napirendi ponttal kezdődjön a napirend megtárgyalása.  
 
Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 7 fő képviselő volt jelen a szavazáskor- 
határozathozatal mellőzésével az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Javasolt napirend:  
 

Zárt ülés 
10./ Önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés elbírálása 
 
Nyílt ülés 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: polgármester 
  
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: jegyző 

 
1./ 2020.évi költségvetés beterjesztése 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Fogorvosi feladatellátási szerződés felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./Keretszerződés megkötés pályázatírói feladatok ellátására 
Előterjesztő: polgármester 
 



2 
 

4./ Vételi szándéknyilatkozat Telki 543/1 hrsz 
Előterjesztő: polgármester 

 
5./Önkormányzatok Pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzésének lezárása 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./ Telki Óvoda nyári zártartásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
7./ A 2020/2021-es  nevelési évben az óvodai  beiratkozás időpontjának meghatározásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
8./ Önkormányzati kiadvány kézbesítési feladatai 
Előterjesztő: polgármester 
 
9./ Telki Kultúra Alapítvány -Faludisznaja rendezvény támogatásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Egyebek 

 
 
2020. január 27.-ei zárt képviselő-testületi ülés határozatai: 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
1 /2020.(I. 27.) számú Önkormányzati határozat 

 
Kodolányi János Közösségi Ház és könyvtár intézményvezetői pályázatok elbírálása 

 
Telki Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. 
törvény 41.§. (7) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a Kodolányi János Közösségi Ház és 
könyvtár intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat alapján Berényi Ildikó Magdolna 2098 
Pilisszentkereszt, Tölgyfa u. 7/A alatti lakost a korábbi közalkalmazotti jogviszonyának felmondási 
idejének lejártától, határozott időre megbízza a telki Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár 
igazgatói (intézményvezetői, magasabb vezetői) beosztásának ellátásával. 
 
A képviselő-testület Berényi Ildikó Magdolna intézményvezető vezetői pótlékát a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egye kérdése rendezéséről szóló 
150/1992 (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti mértékben, a pótlékalap 200 %-ában 
állapítja meg. 
 
A 92/2019. (V.27.) számú önkormányzati határozat alapján a munkáltatói jogkörben történő illetmény 
eltérítés mértéke bruttó 100.000, - Ft.  
 
Felhívja az egyéb munkáltatói jogkört gyakorló polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos 
munkáltatói teendőket végezze el. 
 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: polgármester 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2 /2020.(I. 27.) számú Önkormányzati határozat 
 

Védőnői pályázatok elbírálásáról 
 

Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete a jelölt visszalépése miatt a pályáztatást érvénytelennek 
nyilvánítja és rövid határidővel új álláspályázatot ír ki.   
  
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
 
2020. február 3.-ai zárt ülés: 
 
10./ Önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés elbírálása 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

3 /2020.(II.03.) számú Önkormányzati határozat 
 

Á/1 /2020. ügyszámon (előirat: Á/897/2019) közösség ellenes magatartás  
miatt indított eljárásban hozott határozat elleni fellebbezés elbírálásáról 

 
Telki község Képviselő-testülete másodfokú hatósági hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza: 

 
VÉGZÉS  

Telki község Képviselő-testülete Tusák Tímea ügyfél Á/1-1/2020. számon benyújtott fellebbezési 
kérelmét  

visszautasítja, 

és Telki Község Önkormányzat Polgármester Hivatal, Jegyzője Á/897 -7/2019. számú határozatát 

helybenhagyja. 

A végzéssel szemben önálló fellebbezésnek helye nincs.  

Ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a Budapest Környéki 
Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, a Telki Polgármesteri Hivatalában 
határozatom közlésétől számított 30 napon belül lehet 3 példányban benyújtani vagy ajánlott 
küldeményként postára adni.   
 

INDOKOLÁS 
 
Telki Község Önkormányzat Polgármester Hivatal Közterület-felügyelője feljelentése alapján 2019. 
október 9.-én eljárás indult Tusák Tímea ellen kutyakiszökés következtében közösségi együttélés 
alapvető szabályai megsértése miatt Á/897/2019. ügyszám alatt. 
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Hatóság 2019. december 10.-én kelt határozatában megállapította a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartás elkövetésének tényét, és a rendelkező részben 20.000,- Ft bírság kiszabásáról 
intézkedett. A hatóság a rendelkező részben felhívta a figyelmet a fellebbezési illetékfizetési 
kötelezettségre. A hatóság az indokolásban az illetékfizetési kötelezettség törvényi előírására 
jogszabályhely megjelölésével hivatkozott. 
 
Tusák Tímea ügyfél az Á/897 -7/2019. számú határozattal szemben a törvényes határidőben belül, jogi 
képviselője útján, 2019. december 30. napján fellebbezést nyújtott be Telki Polgármesteri Hivatalánál. 
Fellebbezése Á/1-1/2020. ügyszámot kapta. 
 
Fellebbezésében ügyfél kérte az elsőfokú hatóság határozatának megsemmisítését, és a határozatban 
foglalt közigazgatási bírság alóli mentesítést. 
 
Az ügyfél az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján megállapított illeték fizetési 
kötelezettségének nem tett eleget. 
 
Az Ákr 119. § (3) bekezdés alapján, ha hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a 
fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy 
összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a – jogszabályban kijelölt – 
másodfokú hatósághoz.  
 
Az első fokon eljáró hatóság Telki község Képviselő-testülete számára felterjesztette a fellebbezést az 
ügy összes iratával, azzal a tájékoztatással, hogy ügyfél a megállapított illeték megfizetésének nem tett 
eleget. 
 
Az Ákr. 50. § (7) bekezdése értelmében, ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az 
ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen 
határoz.  
 
Ákr. 46. § (1) bek. a) pontja szerint a hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának 
jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz.  
 
A fentiek alapján a Képviselő-testület a fellebbezési kérelmet visszautasította, tekintettel arra, 
hogy az illeték megfizetésének hiánya miatt az eljárás megindításának jogszabályban 
meghatározott feltétele hiányzik. 
 
Az önálló fellebbezést az Ákr. 116. § (4) bekezdés c) pontja zárja ki. 
 
A közigazgatási per indításának lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul. 
 
A képviselő-testület hatásköre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 142/A. § (2) bek.-en, valamint Telki Község Képviselő-testületének a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 5/2018.(III.29.) Ör. számú 
rendelet 4.§ (3) bek.-en alapul. 
 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat érintettekkel való közlésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend megtárgyalása: 
 

1./ 2020.évi költségvetés beterjesztése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2020. január 27-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – elfogadta 
Telki község Önkormányzatának 2020. költségvetéséről szóló 1/2020. (II.06.) önkormányzati 
rendeletet. 

 
2./ Fogorvosi feladatellátási szerződés felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2020. január 27-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatát a fogorvosunk nem fogadta el.  
 
dr. Földvári-Nagy László, képviselő: El tudom fogadni, hogy csökkentsük a díjat, de az általunk 
meghatározott költség alá szerintem nem mehetünk. Én a 75.000,- ft-hoz ragaszkodnék.  
 
Deltai Károly, polgármester: A fogorvosi praxist egy vagyoni értéknek érezzük, de nem lehet felhozni 
azt, hogy a praxis nélkül mennyibe kerülne a rezsi. Megtámadhatja aránytalanság miatt a szerződést.  
 
dr. Vida Rolland, képviselő: Kártérítést fizettünk a korábbi fogorvosnak, hogy létrehozhassunk egy új 
praxist. Ezt pedig tálcán kínáltuk a pályázó fogorvosnak.  
 
Deltai Károly, polgármester: Szavazásra teszem fel azt, hogy fogadjuk el a fogorvos érvelését, hogy a 
szerződés hatálybalépésére (2019. május 1.) visszamenőleges hatállyal 75.000,- Ft/hó összegben 
határozzuk meg a rezsi összegét. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

4 /2020.(II.03.) számú Önkormányzati határozat 
 

Fogorvosi feladatellátási szerződés felülvizsgálatáról 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a dr. Gyuricza Béla e.v. (1094 
Budapest, Viola u. 42. 3/16.) a területi ellátási kötelezettséggel ellátott fogorvosi alapellátás 
működtetésére vonatkozó 2019. március 18. napján aláírt szerződést módosítja és a havi üzemeltetési 
díj összegét szerződés hatálybalépésére (2019. május 1.) visszamenőleges hatállyal 75.000,- Ft+ÁFA/hó 
összegben határozza meg. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal      
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3./Keretszerződés megkötés pályázatírói feladatok ellátására 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2020. január 27-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra.  
 
Koltai Piroska, képviselő: Javaslom minél hamarabb a Tengelice utcai óvoda tornaszobabővítésre 
keressenek célirányosan pályázatot nekünk.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
5 /2020.(II.03.) számú Önkormányzati határozat 

 
Keretszerződés megkötés pályázatírói feladatok ellátására 

 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Goodwill Consulting Kft-vel (1162 Budapest, Timur u. 74.) 
pályázatírói céggel 5 éves időtartamra pályázatírói keretszerződést köt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
4./ Vételi szándéknyilatkozat Telki 543/1 hrsz 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Ellenajánlatot tettünk, így 12.500.- Ft+ÁFA/m2 összegre. Ezt a kérelmező 
elfogadta, így a végleges ár: 7. 137. 500,- Ft+ÁFA. Javaslom szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
6 /2020.(II.03.) számú Önkormányzati határozat 

 
Területvásárlási kérelem 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonát 
képező Telki 543/1 hrsz.-ú 571 m2 nagyságú jelenleg közterület (út) megjelölésű ingatlant a 
24/2011.(11.01.) Ör. rendelet 13. § (1) bek. alapján – figyelemmel a Helyi Építési Szabályzat előírásaira 
- átminősíti forgalomképes beépítetlen ingatlanra.  
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőkkel aláírt előzetes megállapodás / 
szándéknyilatkozat aláírását követően az ingatlan művelési ág változásának ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.  

 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az átminősítést követően hozzájárul a Telki község Önkormányzat 
tulajdonát képező Telki 543/1 hrsz-ú 571 m2 nagyságú ingatlan értékesítéséhez a Telki 543/2 és 542/3 
hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai részére. Az ingatlan vételárát 7. 137. 500,- Ft+ÁFA összegben határozza 
meg.  

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a földhivatali eljáráshoz szükséges 
ingatlannyilvántartási dokumentumokat (vázrajz, eljárási díjak) és az ingatlan értékesítésére vonatkozó 
adásvételi szerződést a tulajdonosokkal aláírja.    

 
 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal      

 
5./ Önkormányzatok Pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzésének lezárása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

dr. Lack Mónika, jegyző: Az Állami Számvevőszék a 2019. első félévi ellenőrzési terve alapján 220 
önkormányzatot vizsgáltak, hogy mennyire eladósodottak, milyen pénzügyi kockázatok vannak.  

Halász Terézia, képviselő: Az előterjesztéshez nem kaptuk meg a vizsgálat szövegét, csak a levelüket, 
amiben azt írták, hogy „lényeges kockázatot” nem találtak, így nem tudjuk, hogy kockázatot találtak-e 
a mi esetünkben.  

dr. Lack Mónika, jegyző: Nem találtak. Helyszíni vizsgálat nem volt, MÁK-tól kértek le adatokat, 
hitelállományt, folyóévi bevételeket, kiadásokat nézték. Mindenkinél ezt a „lényeges kockázat” 
fordulatot használták a megfogalmazásban. Pótlom az anyag megküldését. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

7 /2020.(II.03.) számú Önkormányzati határozat 
 

Önkormányzatok Pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzésének lezárása 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Állami Számvevőszék által 
végzett az „Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzés” tárgyú vizsgálati anyagot 
megismerte az abban foglaltalak tudomásul vette. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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6./ Telki Óvoda nyári zártartásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Harangvirág utcai épületnek homlokzat-felújítása miatt határoztuk így 
meg a nyitva tartási rendelet. 

Koltai Piroska, képviselő: Milyen árnyékolást tervezünk a Tengelice utcai épületnél? 

Hoós Péter, műszaki ügyintéző: Zárt előtető építése a tönkrement pergola helyett és napvitorlák 
visszakerülése. Augusztus 3-25. között készülne el. 

Koltai Piroska, képviselő: Tehát ezen a nyáron ez már nem lesz használatban, egész nyáron 40 fok lesz 
az oviban. 

Hoós Péter, műszaki ügyintéző: Az árnyékolást meg tudjuk csinálni hamarabb, de az előtető építése több 
időt vesz igénybe.  

Koltai Piroska, képviselő: A tető beázás a szigetelés hibája miatt van? 

Deltai Károly, polgármester: Úgy tűnik, nem a szigeteléssel van gond, hanem akkor van beázás amikor 
szél van. A tervezés a probléma, lapostető itt alkalmatlan, szakemberek szerint a konstrukcióval van baj. 
Alkalmaztunk elárasztást, szigeteléscserét, de a tető felület elvileg megfelelő. Az iskola is beázik a 
lapostetőjével ugyanúgy. Faburkolat is teljesen alkalmatlan. Van több bővítési terv, a bölcsőde oda lett 
tervezve az emeletre, így lehet az egész tetőt javítani.  

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8 /2020.(II.03.) számú Önkormányzati határozat 
 

Telki Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről 
Telki Község képviselő-testülete a Telki Óvoda nyári zárva tartás időpontját az alábbiak szerint 
határozza meg:  
1. Telki Óvoda Harangvirág utcai székhelyének nyári zárva tartásának időpontja:  

2020. június 22-től 2020. augusztus 3-ig tart. 
2. Telki Óvoda Tengelice utcai telephely nyári zárva tartásának időpontja:  

2020. augusztus 3-tól 2020. augusztus 25.-ig tart.  
3. A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásának 
időpontjáról tájékoztassa a szülőket. 
Határidő: azonnal 
Felelős: óvodavezető 
 

7./ A 2020/2021-es nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról  
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

9 /2020.(II.03.) számú Önkormányzati határozat 
 

A 2020/2021-es  nevelési évben az óvodai  beiratkozás időpontjának meghatározásáról  
 
Telki község Képviselő-testülete a Telki Óvoda 2020/2021-es nevelési évére történő óvodai beiratkozás 
helyét és időpontját a következők szerint határozza meg: 
 
Beiratkozás helye:         Telki, Harangvirág u. 3. 
Beiratkozás időpontja:        2020. május 6.        8.00 – 17.00 óráig 
       2020. május 7.        8.00 – 17.00 óráig 

   2020. május 8.        8.00 – 17.00 óráig                                   
 
Felelős:                    polgármester 
Határidő:                2020. április 6. 
 
 

 
8./ Önkormányzati kiadvány kézbesítési feladatai 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: Egyre nehezebben tudjuk megoldani a kézbesítést, kb. 1500 helyre visszük 
a Telki Naplót. Ezért született a javaslat, hogy beltéri átvételi pontok legyenek. 2 naplószámban 
megjelentetjük a változtatást, írjuk bele, hogy akinek olyan nehézséget okoz az átvétel, az jelezze és 
elvisszük a Telki Naplót.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

10 /2020.(II.03.) számú Önkormányzati határozat 
 

Önkormányzati kiadvány kézbesítési feladatai 
 
Telki község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Telki Napló” önkormányzati havilap kézbesítését 
a háztartások postaládáiba történő kézbesítés formája helyett, 2020. május hónaptól a település több 
pontján elhelyezett Átvételi Pontokon történő elhelyezéssel oldaná meg, ahonnan a lakók az újságokat 
maguk tudják átvenni. 
 
Az Átvételi Pontokon elhelyezett Újság tároló szerkezetek kihelyezésére már 2020. április elején sor 
kerülne, így a tényleges átállás időpontjáig a kézbesítéssel el nem jutott lapszámokhoz a háztartások 
innen már hozzá tudnak férni 
 
Az Átvételi Pontok pontos helyét a könnyű hozzáférés szempontját figyelembe véve a Polgármesteri 
Hivatal fogja meghatározni, melyről a lakosságot a Telki Naplón keresztül fogja értesíteni.  
 
Akinek nehézséget okoz a Telki Napló átvétele, annak kérésre a Hivatal kézbesíti. 
 

Felelős:               polgármester 
Határidő:           azonnal 
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9./ Telki Kultúra Alapítvány -Faludisznaja rendezvény támogatásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

11 /2020.(II.03.) számú Önkormányzati határozat 
 

Telki Kultúra Alapítvány -Faludisznaja rendezvény támogatásáról 
 
Telki község Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Telki Kultúra Alapítvány részére bruttó 700.000.- 
Ft összegű támogatást biztosít a Faludisznaja rendezvény lebonyolítására. 
 

Felelős:                   polgármester 
Határidő:               azonnal 

 
 
Deltai Károly, polgármester: Az ülés elejéről lemaradtak a meghirdetett tájékoztatók, ezt most pótlom. 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: polgármester 
 
Deltai Károly, polgármester: Az alábbi 2 téma van: 

- Intenzívebb bizottsági életre lehet számítani, a Közösségi Házban több BÖT bizottsági ülés is 
meg lesz tartva, az első mindjárt február 13.-án. 

- A Korona-vírussal kapcsolatban intenzívebb takarítást kértem. Kértem az orvosainkat, hogy 
bármilyen információt kapnak, azt továbbítsák nekünk.  
 

Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 7 fő képviselő volt jelen a szavazáskor- 
határozathozatal mellőzésével a tájékoztatót elfogadta. 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: jegyző 
 
Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 7 fő képviselő volt jelen a szavazáskor- 
határozathozatal mellőzésével a tájékoztatót elfogadta. 
 

 

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

dr. Lack Mónika     Deltai Károly 
       jegyző                   polgármester 

 


