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

Rendkívüli ülés 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 09. napján 18.35 órakor a 
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly       polgármester 
Móczár Gábor      alpolgármester  
Dr. Földvári-Nagy László    képviselő 
Király Péter      képviselő  
Koltai Piroska      képviselő  
dr. Lack Mónika     jegyző 
Vetési Vincéné      pénzügyi csoportvezető 
Hoós Péter      műszaki ügyintéző 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes. 5 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja.  Telki Község Képviselő-testülete 
egyhangú szavazattal - 5 fő képviselő volt jelen a szavazáskor- határozathozatal mellőzésével az alábbi 
napirendet fogadta el: 

Javasolt napirend:  
 
1./ Magyar Labdarugó Szövetség együttműködési megállapodás módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ 2019 évi költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Főépítészi megbízás kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Napirend előtt Deltai Károly polgármester tájékoztatója a Corona vírussal kapcsolatban:  

2019. decemberében Kína Vuhan tartományában új, eddig nem ismert vírus okozott járványos 
megbetegedéseket. A koronavírus járványt Covid19-nek nevezték el. 

A vírusra jelenleg nincs ellenszer, oltóanyag. A vírus okozta megbetegedés influenzaszerű tünetekkel 
és tüdőgyulladással jár. Jelenlegi ismereteink szerint kb. 3,5-4%-os a halálozási ráta. Az igazi problémát 
azonban a tömeges megbetegedések és a járvány kiváltotta másodlagos közegészségügyi, gazdasági, 
közigazgatási hatások jelentik. 
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Januárban, még az Olaszországi gócpont megjelenése előtt áttekintettem egy esetleges járvány esetén 
szükséges teendőket. Beszereztünk egy minimális védelmi eszköztárat, maszkokat, kesztyűket, 
tisztítófolyadékot.  

Áttekintettük és frissítettük a védelmi eljárási rendet, a kapcsolati hálót. Megnöveltük a takarítások 
számát az intézményekben. 

Február 19-én megjelent a vírus Olaszországban. 

2020. február 28-án minden esetleges érintett bevonásával (intézményvezetők, egészségügyben 
dolgozók, ellátásban dolgozók, hivatali dolgozók) járványügyi tájékoztatót tartottam. A tájékoztatón 
szóban, írásban és elektronikusan is eljuttattam mindazokat az információkat, eljárásrendet 
mindenkinek, amit az Operatív Törzs és a HVB meghatározott. 

2020.03.04-én regisztrálták az első vírusfertőzöttet hazánkban. Másnap a médián keresztül a 
fertőzöttség tényéről tudomást szerzett a lakosság. 

2020.03.06-án reggel 09.00-kor a Telki Iskola igazgatónője azzal keresett meg, hogy az iskolába járó 
egyik ötödikes diák édesanya közvetlenül érintkezett az egyik iráni egyetemi hallgatóval, akiről egy 
nappal korábban a hivatalos tájékoztatóban, igazolt vírusfertőzöttként beszéltek. 

A szülő aznap már nem engedte iskolába gyermekét és ő maga is önkéntes karanténba vonult. 

Ezt megelőzően azonban mind a szülő, mind a gyermek szabadon közlekedett. 

Az iskola igazgatója jelezte a tankerület felé a lehetséges fertőzést. 

Tanácsomra fertőtlenítő takarítást rendelt el az iskolában. 

Az előírt eljárásrendet követve igyekezett a megadott elérhetőségeken kapcsolatot találni az illetékes 
egészségügyi intézményekkel. Telefonon ez nem sikerült. E-mailen sem kapott választ. 

Napközben telefonon beszéltem a kontaktszeméllyel, aki az egyetemen tanácsoltak szerint járt el és 
otthoni munkavégzésre állt át és saját felelősségtudatától hajtva nem engedte iskolába gyermekét. 
Megkértem, hogy vegye fel a kapcsolatot telefonon háziorvosával, hogy bekerüljön a rendszerbe és 
megkapja a megfelelő egészségügyi utasításokat, tájékoztatást, látva a televíziós sajtótájékoztatót, ahol 
épp arról beszéltek, hogy a fertőzött személy kapcsolati hálójának felderítésén dolgoznak. 

Telefonon beszéltem az illetékes (nem telki, hanem budajenői) háziorvossal is, aki megerősítette, hogy 
a jelenleg tünetmentes kontaktszemély tanácsomra jelentkezett nála és ő megadta neki a szükséges 
eligazítást. 

Az iskolaigazgató tájékoztatót adott ki fenti helyzetről a szülők felé, én pedig a telki.hu önkormányzati 
portálon, ahol megismételtem a HVB ülésen és a koronavirus.gov.hu oldalon meghatározottakat. 

Este 19.45-kor a körzeti megbízotton keresztül megkeresett a Budaörsi rendőrség azzal, hogy keresik a 
kontaktszemélyt. Az elérhetőségeket megkapták az iskola igazgatónőjétől. 

2020.03.06-án, hajnali négy órakor kaptam választ az ügyeleti központtól, miszerint további 
intézkedésre nincs szükség. 

Azóta egész Európában rohamosan terjed a járvány. Olaszország igen komoly bajban van, de a vírus 
mindenhol, így hazánkban is megjelent és terjed. Az eddigi esetdinamikai előzmények ismeretében 
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várható, hogy 2-3 héten belül már nem elszigetelt esetekről, klaszterekről, hanem járványról 
beszélhetünk. 

Az Operatív Törzs az első kiadott intézkedési rendje azóta többször változott. Ezt követjük, eljuttatjuk 
a helyben illetékesekhez. 

Az elmúlt napok, órák történései és ismeretei, és az Operatív Törzs elrendelt intézkedései alapján 
mindenkit kérek, hogy a járványt, annak közvetlen és közvetett következményeit vegye a lehető 
legkomolyabban. Mindenkit óva intek a járvány bagatellizálásától. Nálunk nagyobb, gazdagabb, jobb 
infrastruktúrájú országokat is térdre kényszerített a koronavírus. 

Mindent meg kell tennünk itt helyben, de az országos helyzet részeként is azért, hogy fékezzük, vagy, 
ha erre esély nyílik, megállítsuk a járvány terjedését. 

A járvánnyal kapcsolatos feladatok, döntések az én személyes felelősségi és döntési kompetenciámba 
tartoznak. Igyekszem legjobb tudásom, ismereteim és lelkiismeretem szerint megfelelni a feladatnak és 
végrehajtani a kapott utasításokat. Eddig sikerült minden protokollnak megfelelni, némely esetben 
proaktív módon fellépni. Ez nem egyszerű, mert az ország nem volt még ilyen helyzetben, nincsenek 
kialakult rutinok és menet közben építkezik a rendszer. Kérlek benneteket, hogy segítsétek munkámat a 
rendkívüli helyzet elfogadásával, az intézkedések fegyelmezett betartásával. A járvánnyal kapcsolatos 
teendők és intézkedések természetesen nem képezik a Képviselő-testület kompetenciáját.  

Az Operatív Törzs legfrissebb állásfoglalásai alapján a március 15-i rendezvényt visszavonom. A 
következő időszakban az intézményi rendezvények vezetői döntések alapján tarthatók meg. Az ajánlás 
minden esetben a rendezvények elhalasztása. Ha szükségessé válik, minden eseményt, gyülekezést meg 
kell tiltani. 

Átszervezzük a hivatal és az intézmények működését, törekszünk a személyes kapcsolattartás 
minimalizálására. Felszereljük az ügyfélszolgálatban dolgozókat védelmi eszközökkel. Folyamatosan 
döntök az egyes szükséges beszerzésekről. Ezekről utólag tájékoztatom a Képviselő-testületet.  

Mai döntésem alapján igyekszünk beszerezni kézfertőtlenítő állomásokat. 

Természetesen végrehajtom és végrehajtatom az elrendelt központi utasításokat, valamint folytatom a 
lakosság tájékoztatását. E célból hétvégén tájékoztató plakátokat készítettem, amelyek a héten 
kikerülnek a közterekre, intézményekbe. Frissítjük a honlapon az aktuális tájékoztatókat, melyek a 
közösségi oldalon is megjelennek. Tájékoztató cikk jelenik meg a Telki Naplóban is. 

Kérek mindenkit e döntések tudomásulvételére. A hozzátok forduló polgárokat tájékoztassátok az 
Operatív Törzstől kapott információk alapján kiadott anyagaim alapján. Mi magunk is tartsuk be a 
higiéniai és kapcsolattartási ajánlásokat.  

Fontos, hogy nyugodtan, mindenfajta pánikkeltéstől tartózkodóan kommunikáljunk, ugyanakkor a 
járvány fejleményei alapján tudomásul kell vennünk, hogy rendkívüli helyzet várható. Az elmúlt napok 
alapján szinte biztos, hogy sajnos nehéz időszak következik.  

Járványügyben kiemelten fontos, hogy kerüljük a kakofóniát, zűrzavart. Tisztán kell tartanunk a 
tájékozódás hiteles, hivatalos csatornáját, releváns és naprakész információt kell adnunk. 
Alpolgármester urat folyamatosan informálom, hogy esetleges kiesésem esetén azonnal helyembe 
léphessen. Rossz esetben előfordulhat, hogy Helyi Védelmi alegységek mozgósítására is szükség lesz, 
a jövő héten erre is felkészülünk. Fel kell készülnünk, hogy a Telki Fesztivált nem tudjuk megtartani.  
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Móczár Gábor, alpolgármester: Aggasztónak tartom, hogy nekünk kell esetleg külföldről beszerezni a 
védőfelszereléseket és hogy nem kapunk központi ellátást. Az iskolát mi instruáljuk, tájékoztatjuk a 
helyzetről vagy máshová tartozik? Hogyan továbbítsuk a híreket a telki.hu-n? Sajnálattal látom, hogy a 
környező településeken nincs informálás a lakosok felé.  

Delati Károly, polgármester: P3-as maszk, ami tényleg véd, védőszemüveg, gumikesztyű, fertőtlenítő 
beszerzésén dolgozom. Védőnőknek, egészségügyi dolgozóknak, ügyfélszolgálatos munkatársaknak 
kellene. Antivirális szereket csak az egészségügyben dolgozók kapnak.  

Az iskolák a tankerület alá tartoznak járványügyi szempontból is, de gyakorlatilag én intézkedem a 
takarítási protokollok áttekintéséről, konyhai protokollok változtatásáről. Én az Operatív Törzs 
tájékoztatása alapján intézkedek. Telki.hu-n osztjuk a híreket, de csak hivatalos forrásból. Ne engedjünk 
a rémhíreknek és felesleges pánikkeltő információknak. A környező települések úgy látják, hogy 
központi feladat a tájékoztatás kérdése, így nem osztanak meg semmit a lakosaikkal. A budejenőiek 
tömegesen jelentkeznek be e telki hivatalos facebook oldalra, hogy hírekhez jussanak. A tájékoztatási 
protokollunk egységesítése érdekében a budajenői polgármesterrel nehéz együttműködnöm személyi 
okokból.  

Móczár Gábor, alpolgármester: A Facebook hivatalos telki oldalán rögzített hírként kiteszem a 
legfrissebb információkat.  

Deltai Károly, polgármester: Elképesztő a reakciók vannak a járvány kezelésére a környező 
országokban, fejetlenség. Ilyenkor nem használható a demokrácia. Nincsenek megoldási módszereink. 
A WHO sem áll a helyzet magaslatán. Kérem a tájékoztatóm elfogadását.  

Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor- 
határozathozatal mellőzésével a tájékoztatót elfogadta. 

1./ Magyar Labdarugó Szövetség együttműködési megállapodás módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 36 /2020.(III.09.) számú Önkormányzati határozat 
 

Magyar Labdarugó Szövetség együttműködési megállapodás módosítása 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Labdarugó Szövetség, 
az MLSZ Edzőcentrum és Hotel Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Telki község Önkormányzata 
között 2017. július 17. napján aláírt együttműködési megállapodást módosítja. A módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodás a jelen határozat melléklete. 

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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2./ 2019 évi költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: Javaslom a Pénzügyi Bizottság által elfogadásra javasolt rendelettervezet 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – elfogadta 
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 6 /2020. (III. 10.) önkormányzati rendeletet. 
 
3./ Főépítészi megbízás kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A főépítészi feladatokat Varga Béla 16 éve társadalmi megbízatás 
keretében látja el Telkiben. Varga Béla egyéb feladatai miatt a jövőben ezt már nem szeretné ellátni. 
Javaslom eddigi munkájának elismeréseként Telki Érdemérem felterjesztésre. Nagyobb koncepcióknál 
szívesen véleményez, Telki nem engedi el a kezét, de a napi szintű munkában már nem szeretne részt 
venni. Holnapi dátummal javaslom kinevezni új főépítésznek Láris Barnabást. 

Móczár Gábor, alpolgármester: Mit jelent a szerződés tervezetben, hogy Telki község közigazgatási 
területére hatósági engedélyhez kötött tervezői tevékenységet a MÉK Etikai szabályzat idevonatkozó 
előírása szerint végez? 

Deltai Károly, polgármester: Azt jelenti, hogy Telki közintézményt a továbbiakban nem tervez, ha lesz 
ilyen. Lakóházat tervezhet, de ez egyébként nem is profilja, közintézményeket tervez. A közeljövőben 
nem terveztünk közintézményt építeni, Barnabásnak a ravatalozóra van ötlete, hogy építészhallgatókkal 
projekt feladatként megtervezteti a ravatalozót.   

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 37 /2020.(III.09.) számú Önkormányzati határozat 
 

Főépítészi megbízás megszűnéséről 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete szakmai munkájának elismerése mellett, társadalmi 
megbízatásban végzett munkáját megköszönve tudomásul veszi Varga Béla lemondását a Telki 
Főépítészi megbízásról. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal    
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
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Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 38 /2020.(III.09.) számú Önkormányzati határozat 

 
Főépítész megbízásáról 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete 2020. március 10. napjától határozatlan időtartama 
megbízási szerződést köt Modulárt Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal (8200 
Veszprém, Szilfa u. 4.) és bízza meg a Telki község főépítészi feladatok ellátásával. A szerződés 
keretében a főépítészi feladatokat Láris Barnabás okleveles építészmérnök (É-01 0294) látja el. 
A megbízási díj összege 220.000,- Ft+Áfa/ hó. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati főépítészi feladatokra vonatkozó 
megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal    
 

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 

 


