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Iktatószám: Á/ 42 -6 /2020 
Képviselő-testület ülése 

Rendes ülés 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 24. napján 18.35 órakor a 
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly       polgármester 
Móczár Gábor      alpolgármester 
Halász Terézia      képviselő 
Dr. Földvári-Nagy László    képviselő 
Király Péter      képviselő  
Koltai Piroska      képviselő 
dr. Vida Rolland     képviselő 
Láng Richárd      pénzügyi bizottsági tag 
dr. Lack Mónika     jegyző 
Vetési Vincéné      pénzügyi csoportvezető 
Hoós Péter      műszaki ügyintéző 
Petrovszkiné Krizsán Adrienn    óvodavezető 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes. 7 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Kiegészítő napirend: 18. napirendi 
pont: Telki 23 hrsz. alatti ingatlan telekalakítási ügye, Egyebekben Dr. Földvári-Nagy László kíván 
hozzászólni. Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 7 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor- határozathozatal mellőzésével az alábbi napirendet fogadta el: 

Javasolt napirend:  
 
1./ Telki Zöldmanó Óvoda Házirendjének elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
 
2. / Óvodai pedagógus bérkiegészítés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti jogáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ „Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak 
ellátása” megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ „Telki Község közigazgatási területén történő településüzemeltetési és közterületfenntartási 
feladatok elvégzése” megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: polgármester 
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6./ Mérnöki szolgáltatás ellátására szóló megbízásról 
Előterjesztő: polgármester 
 
7./ Nyomdaipari szolgáltatások kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
8./ 1000 fa környezetvédő program faültetési program meghirdetése 
Előterjesztő: polgármester 
 
9./ Javaslat a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: polgármester 
 
10./ Civil szervezetek támogatására vonatkozó helyi rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
11./ Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
12./ Kitüntető címek adományozásáról szóló helyi rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
13./ Védőnő kinevezéséről  
Előterjesztő: polgármester 
 
14./ Polgármester szabadság ütemtervéről 
Előterjesztő: jegyző 
 
15./ A Telki Község Önkormányzat és Intézményei munkavállalóinak, valamint a polgármester 
cafetéria juttatásának megállapítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
16./ Igazgatási szünet elrendeléséről 
Előterjesztő: jegyző 
 
17./ Telki 1030/5 hrsz alatti ingatlan telekalakítási ügye  
Előterjesztő: polgármester 
 
18./ Telki 23 hrsz. alatti ingatlan telekalakítási ügye 
Előterjesztő: polgármester 
 
Egyebek 
 
Zárt ülés 
19./ Kitüntető címek adományozásáról (Telki Érdemérem és Telki Ifjúsági díj) 
Előterjesztő: polgármester 
 
 



3 
 

Napirend megtárgyalása: 
 
1./ Telki Zöldmanó Óvoda Házirendjének elfogadása  
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Petrovszkiné Krizsán Adrienn, óvodavezető: Az új házirendben a korábbiakhoz képest az udvari 
szabályok változtak, betegségekkel kapcsolatos szabályok változtak. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

17 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

Telki Zöldmanó Óvoda Házirendjének elfogadása 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozz, hogy a Telki Zöldmanó Óvoda 
Házirendjét a határozat melléklete szerint jóváhagyólag elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 2. / Óvodai pedagógus bérkiegészítés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2020. február 17-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 

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

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

18 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testületének  
Óvodai pedagógus bérkiegészítés kérdése 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy azon a Telki Zöldmanó Óvodában 
pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére, akiknek az illetménye nem éri el a 
mindenkori garantált bérminimum 120 %-át, az munkáltatói illetménykiegészítésben részesül. 
 
Az illetménykiegészítés mértéke a garantált bérminimum 120% -ig történő kiegészítés.   
A munkáltató a bérkiegészítést 2020.február 01-től – 2020.december 31-ig állapíthat meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
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3./ Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti jogáról 
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 

19 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Telki, Zápor u. 7/A. szám  
alatti lakás közérdekű bérlakás bérleti jogáról 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete a Telki Zápor u. 7/A. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú bérlakás bérlőjéül 2020. március 16. napjától 5 év határozott időre, de maximum a Telki 
Zöldmanó Óvodában fennálló pedagógusi jogviszonya fennállásáig terjedő időszakra Tüski Katalin 
bérlőt kijelölte. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
 
Felelős:               polgármester 
Határidő:           azonnal 
 
4./ „Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak 
ellátása” megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2020. február 17-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 

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

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

20 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

„Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak 
ellátása” megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Telki Község Önkormányzatának 
tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 81. § szerint nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. 
 
A közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívását elfogadja. Az ajánlattételi eljárást megindító 
felhívás a határozat mellékletét képezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2020. február 17-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 

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

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
21 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 

 
„Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak 

ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottsági tagok megválasztásáról 
 

Telki község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Telki Község Önkormányzatának tulajdonában 
lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának 
tagjává: Hoós Péter műszaki, Vetési Vincéné pénzügyi, dr. Lack Mónika jogi és Kerekes Anita 
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személyeket megválasztja. 
 

Felelős: polgármester 
Hatéridő: azonnal 
 
5./ „Telki Község közigazgatási területén belül történő településüzemeltetési és 
közterületfenntartási feladatok elvégzése” megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2020. február 17-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 

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

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

22 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

„Telki Község közigazgatási területén belül történő településüzemeltetési és 
közterületfenntartási feladatok elvégzése” közbeszerzési eljárás megindítása 

 
Telki község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Telki Község közigazgatási 
területén belül történő településüzemeltetési és közterületfenntartási feladatok elvégzése” tárgyban 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerint nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. 
 
A közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívását elfogadja. Az ajánlattételi eljárást megindító 
felhívás a határozat mellékletét képezi.  
 
Határidő: 
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Felelős: polgármester 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2020. február 17-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 

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

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 23 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
  

„Telki Község közigazgatási területén belül történő településüzemeltetési és 
közterületfenntartási feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló  

bizottsági tagok megválasztásáról 
 

Telki község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Telki Község közigazgatási területén belül 
történő településüzemeltetési és közterületfenntartási feladatok elvégzése”, tárgyú közbeszerzési 
eljárás bíráló bizottságának tagjává: Hoós Péter műszaki, Vetési Vincéné pénzügyi, dr. Lack Mónika 
jogi és Kiss Annamária közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személyeket megválasztja. 
 

Felelős: polgármester 
Hatéridő: azonnal 
 
6./ Mérnöki szolgáltatás ellátására szóló megbízásról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2020. február 17-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 

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

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

24 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

Mérnöki szolgáltatás ellátására szóló megbízásról 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a mérnöki szolgáltatások 
feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Rexagon Bt. ajánlatát 
fogadja el, mint a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Rexagon Bt.-vel 280.000.-Ft (Áfa 
mentes) ajánlati ár/ 2 mérnöknap/hó mérnöki szolgáltatások ellátására szóló határozatlan idejű szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.03.01. 
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7./ Nyomdaipari szolgáltatások kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Koltai Piroska, képviselő: Miért ezeket a cégeket hívtuk, miközben ismerünk telki illetőségű nyomdai 
cégeket is?  
 
Vetési Vincéné, pénzügyi csoportvezető: Nincs Telkiben nyomdai szolgáltatást végző IPA adófizető. 
 
Koltai Piroska, képviselő: De igen van Telkiben nyomdai cég, az adózását nem tudom hová teljesíti.  
 
Láng Richárd, pénzügyi bizottsági tag: A beérkezett ajánlatokat nem igazán tekinthetjük 2 ajánlatnak, 
mert ugyanaz a 2 ajánlattevő tulajdonosa.  
 
Deltai Károly, polgármester: Döntsünk arról, amiről a Pénzügyi Bizottság javasolt, határozatlan idejű 
megbízást adjunk a legjobb ajánlattevőnek, viszont gyűjtsünk be itteni cégneveket és hozzuk be újra az 
új ajánlattevőkkel a témát. A Pénzügyi Bizottság 2020. február 17-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 25 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

Nyomdaipari szolgáltatások kérdése 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyomdaipari szolgáltatások 
ellátása tárgyú ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlati árakat adó Solong 
Press Kft. ajánlatát fogadja el, mint nyertes ajánlat és a Solong Press Kft.-vel köt egy 
keretmegállapodást. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a keretmegállapodás aláírására. 
 
Felelős:             polgármester 
Határidő:          azonnal                         

 
 
8./ 1000 fa környezetvédő program faültetési program meghirdetése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A falu fásítását úgy folytatnánk, hogy a születendő kisbabák fái lennének, 
figyelemmel kell lennünk a helyszínre, van-e ott villanyvezeték, belterület, külterület, sorban ültetésre 
alkalmas-e, stb. Évente 200 fa ültetése lenne, 5 évig. Szakmailag kertész felügyeli. Tavasszal és ősszel 
lehet fát ültetni, a gyerekek ebben az időszakban „kapják” a fájukat. A családra rábízzuk, hogy kertbe 
ülteti vagy közterületen legyen a gyermekük fája, szeretnénk kis táblácskát is a gyermek nevével. 
Belterületi fákra kell nagyon figyelemmel lennünk. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 26 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

1000 fa környezetvédő program meghirdetése 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „1000 fa környezetvédő 
programot” hirdet. A program keretében a 2020-2024 terjedő időszakban 1000 fa elültetését tervezi az 
önkormányzat a település közigazgatási területén. 
 
Az önkormányzati tulajdonú ültetési helyszínek megjelölését a csatolt melléklet tartalmazza. 
 
Az elültetendő fák beszerzését és az ültetéshez kapcsolódó költségeket az önkormányzat minden évben 
a költségvetésében biztosítja. 
A lakók részére biztosítandó kedvezményes facsemete vásárlási lehetőséget minden évben …………..-
ig hirdeti meg, 
 
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, a program részleteinek kidolgozására és a 
megvalósítás előkészítésére. 
 

Felelős:              polgármester 
Határidő:           azonnal 

 
 
9./ Javaslat a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A tervezettel nagyon nagy problémám, hogy 30 napig kötelesek lennénk 
megtartani a felvételeket. Jelenleg technikailag 10 napig tudjuk tárolni. Kamera képet aktuálisan a 
rendőr és a közterületfelügyelő nézheti. Valamiféle eljárásrendet felállíthatnánk, hogy mikor jöhetnek a 
rendőrök nézni. 

dr. Lack Mónika, jegyző: Kétféle kamera rendszerről van szó: vagyonvédelmi kamera rendszer, ezek 
ingatlanokon belül vannak, például Közösségi házban, és közterületi kamera rendszer, például Pajta 
teteje, szelektív területén. Adatvédelmi szakértőnk átnézte ezt a tervezetet. A rendelettervezet az 
adatvédelem témát taglalja, de a rendőrséggel kell egyeztetnünk, lakossági tájékoztatást kell kezdenünk.  

Dr. Földvári-Nagy László, képviselő: Nincs ember arra, hogy folyamatosan nézzük. Javaslom a 30 napot 
csökkentsük. Budajenő felől is kellene szerintem kamera.  

Deltai Károly, polgármester: Javaslom szavazzunk, azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat 
törekszik a 30 napos adattárolásra.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – elfogadta 
Telki község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 2/2020. (II.28.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
10./ Civil szervezetek támogatására vonatkozó helyi rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – elfogadta 
Telki község Önkormányzatának a helyi civil szervezetek részére nyújtható önkormányzati 
támogatásokról szóló 9/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2020. (II.28.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
11./ Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

dr. Lack Mónika, jegyző: Javaslom az előterjesztésben foglaltakhoz képest csak a pályázat kiírásról 
döntsön a testület, az előző évi beszámolók hiánypótoltatása miatt még nem lehet arról szavazni, hogy 
a beszámolókat elfogadjuk.  

Móczár Gábor, alpolgármester: Legyen egyértelmű, hogy ide nem tartozik semmilyen környezetvédelmi 
téma, az a környezetvédelmi alapból zajló pályáztatáshoz kell, hogy tartozzon.  

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

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

27 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
1. Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi civil szervezetek részére 

nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 9/2017. (IV.04.) számú önkormányzati rendeletben 
foglaltak alapján pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek anyagi támogatására 2020. évre a csatolt 
pályázati felhívás alapján.  

 
2. Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás megfelelő közzétételéről. 
 
Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: 2020. február 28. 
 
12./ Kitüntető címek adományozásáról szóló helyi rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

dr. Lack Mónika, jegyző: Az iskola kérte, hogy két pedagógusnak adhasson kitüntető címet, ezért lenne 
ez a rendelet módosítás.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – elfogadta 
Telki község Önkormányzatának a kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 10/2019.(III.29.) Ör. számú rendelet módosításáról szóló 4/2020. (II.28.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
13./ Védőnő kinevezéséről  
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2020. február 17-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodással – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

28 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

Védőnői pályázatok elbírálásáról 
 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete a Telki 1. számú védőnői körzetének védőnői 
álláshelyére Bardiné Csapai Gabriella nevezi ki közalkalmazotti jogviszonyba, felmondási ideje felelte 
után határozatlan időre 3 hónap próbaidő kikötésével. 
 
A védőnő illetményét és juttatásait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 
rendelkezései alapján, illetve annak az egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Telki község Önkormányzatának Cafetéria szabályzata 
szerint állapítja meg. 
 
A védőnő jogszabályi besoroláson felül 85.000,- Ft/hó összegű munkáltatói illetménykiegészítést állapít 
meg a kinevezendő védőnő részére. 
 
A képviselő-testület a kinevezendő védőnő részére 350.000,- Ft összegű egyszeri tanulmányi támogatást 
biztosít, melynek biztosítékaként a védőnő részére a Telki Önkormányzatnál 3 évig terjedő 
munkaviszony fenntartását köti ki. A tanulmányi támogatás kamatos kamattal, időarányosan fizetendő 
vissza amennyiben a 3 év letelte előtt felmondással lép ki a támogatott. 
 
Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
  
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: polgármester 
 
14./ Polgármester szabadság ütemtervéről 
Előterjesztő: jegyző 
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 

29 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

A Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete Deltai Károly polgármester 2020. évi szabadságolási 
ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Év/megállapított összes 
szabadság 

Hónap Naptári nap megjelölése 
Igénybe venni kívánt napok 

száma adott hónapban 

2020. év  
41 munkanap 

Január  0 

Február  0 

Március  0 

Április  0 

Május 19, 20, 21, 22, 25, 26 6 

Június  0 

Július 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 8 

Augusztus 
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 

19, 24, 25, 26, 27, 28, 31 
17 

Szeptember 1, 2, 3 3 

Október  0 

November 30 1 

December 21, 22, 23, 28, 29, 30 6 

 
A képviselő-testület felkéri az Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
15./ A Telki Község Önkormányzat és Intézményei munkavállalóinak, valamint a polgármester 
cafetéria juttatásának megállapítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2020. február 17-ei ülésén elfogadott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 

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 

30 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

A Telki Község Önkormányzat és Intézményei munkavállalóinak, valamint a 
 polgármester cafetéria juttatásának megállapítása 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, Telki Község Önkormányzat és 
Intézményeinek (Telki Polgármesteri Hivatal, Telki Zöldmanó Óvoda, Kodolányi János Közösségi ház 
és könyvtár, Telki Védőnői Szolgálat munkavállalói,) és a polgármester cafetéria-juttatására 2020. 
évben bruttó 200.000,-Ft/fő keretösszeget biztosít, mely fedezetet nyújt az egyes juttatásokhoz 
kapcsolódó közterhek megfizetésére is.  
 
A cafetéria-juttatás részletes szabályait az Intézmények Cafeteria Szabályzata tartalmazza.  
 
Felelős:              polgármester 
Határidő:          azonnal 
 
16./ Igazgatási szünet elrendeléséről 
Előterjesztő: jegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – elfogadta 
Telki község Önkormányzatának a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 5/2020. (II.28.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
17./ Telki 1030/5 hrsz alatti ingatlan telekalakítási ügye 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

dr. Lack Mónika, jegyző: HÉSZ-nek megfelel a terv. 

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

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

31 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

Telki 1030/5 hrsz alatti ingatlan telekalakítási ügye 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a Geochip Kft. által 
M-34/2019 munkaszámon készített és az ingatlanügyi hatóság által 2503/2019 számon záradékolt 
változási vázrajz, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
800167-4/2020 számú telekalakítási határozatával engedélyezett telekalakítási vázrajz alapján a 
telekalakítási szerződés aláírásához. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
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Határidő: 2020. március 15. 
 
18./ Telki 23 hrsz. alatti ingatlan telekalakítási ügye 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

dr. Lack Mónika, jegyző: HÉSZ-nek megfelel ez a terv is, megvan a jogerős telekalakítási engedély, 76 
m2 kerül leadásra az Erdő utca javára. 

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

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

32 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

Telki 23 hrsz. alatti ingatlan telekalakítási ügye 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a Geochip Kft. által 
M-22/2019 munkaszámon készített és az ingatlanügyi hatóság által M/301-2/2019 számon záradékolt 
változási vázrajz, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
800565-2/2019 számú telekalakítási határozatával engedélyezett telekalakítási vázrajz alapján a 
telekalakítási szerződés aláírásához. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester,  
Határidő: 2020. március 15. 
 
 
Egyebekben Dr. Földvári-Nagy László és Koltai Piroska kíván hozzászólni. 
 
dr. Földvári-Nagy László, képviselő: Az Akácos út alján, a Muskátli utcában az iskola előtt az árkot 
lefedve járdát alakíthatnánk ki, így lenne egy behajtó, lehetne tenni egy zebrát a gyerekeknek, és 20 
autóbeálló is keletkezne.  
 
dr. Vida Rolland, képviselő: Az iskola előtt a „Kiss and drive” lehetőség vizsgálata is legyen benne. 
 
Deltai Károly, polgármester: Kórház fasor problémájának tervezési költsége 3 millió lett volna. Ennek 
a felvetésnek a vizsgálata is ilyen drága lenne. Erről most határozatot ne hozzunk.  
 
Koltai Piroska, képviselő: Javaslom fontoljuk meg a Muskátli utcán az Akácos út után a várakozni tilos 
táblának kihelyeztetését a frekventált reggeli időszakban ezen az oldalon. A zöldséges után van egy 
megállni tilos tábla, de 1 autó eléfér, ami nagyon blokkolja a forgalmat. Ezt előrébb kellene helyezni.  
 
dr. Vida Rolland, képviselő: Amíg le van zárva a hátsó parkoló az építkezés miatt addig ezt ne 
erőltessük. Szeptembertől legyenek ezek a változtatások.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 



14 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

33 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

Várakozni tilos tábla kihelyezése a Muskátli utcán és megállni tilos tábla áthelyezése 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvizsgálja a lehetőségét a 
Muskátli utcában a várakozni tilos tábla kihelyezésének és a megállni tilos tábla áthelyezésének. 
 
Zárt ülésen napirendje: 
19./ Kitüntető címek adományozásáról (Telki Érdemérem és Telki Ifjúsági díj) 

 
Zárt ülésen hozott határozatok: 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
34 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 

 
Telkiért Érdemérem adományozásához kapcsolódó Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 

 
Telki község Képviselő-testülete Telkiért Érdemérem adományozásáról szóló szavazás bizottsági 
tagjait megválasztja: tagok: Móczár Gábor, Király Péter, elnök: Koltai Piroska. 

 
Koltai Piroska Szavazatszámláló Bizottság elnöke kihirdeti, hogy a képviselő-testület titkos szavazással 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

35 /2020.(II.24.) számú Önkormányzati határozat 
 

Telkiért Érdemérem adományozásáról 
 

Telki község Képviselő-testülete Szász-Szalai Henrietta és Pasztricsák János részére Telkiért 
Érdemérem címet adományoz. 
 
Felelős:                polgármester 
Határidő:            2020. 05.31. 
 
 
 

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 

 


