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

Rendkívüli ülés 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 14. napján 18.10 
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. Vida Rolland     képviselő 
Halász Terézia      képviselő 
Láng Richárd      pénzügyi bizottsági tag 
dr. Lack Mónika     jegyző 
Vetési Vincéné      pénzügyi csoportvezető 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, 7 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja.  
Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 7 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - 
határozathozatal mellőzésével az alábbi napirendet fogadta el: 

Javasolt napirend:  
 
1. / Közterület karbantartást szolgáló eszközök beszerzése pályázat értékelése 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Eszközbeszerzés az egészségügyi alapellátás fejlesztése érdekében pályázat értékelés 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosítás hiánypótlás 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ Járványügyi intézkedések kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. / Közterület karbantartást szolgáló eszközök beszerzése pályázat értékelése  
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
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Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

     93 /2020.(IX.14.) számú Önkormányzati határozat 
 Közterület karbantartást szolgáló eszközök beszerzése pályázat értékelése 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Közterület karbantartását 
szolgáló eszközbeszerzés” tárgyú pályázat keretében a pályázatok értékelése alapján a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó Hosagép Kft.-t (2040 Budaörs, Szabadság út 77.) jelöli ki pályázat nyertesének. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés, megrendelés aláírására. 
 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
2./ Eszközbeszerzés az egészségügyi alapellátás fejlesztése érdekében pályázat értékelés 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által a Pénzügyi Bizottság imént megtartott ülésén 
elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

     94 /2020.(IX.14.) számú Önkormányzati határozat 
Eszközbeszerzés az egészségügyi alapellátás fejlesztése érdekében pályázat értékelés 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Eszközbeszerzés az 
egészségügyi alapellátás fejlesztése” tárgyú pályázat keretében a pályázatok értékelése alapján a 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Re-Guard Kft.-t (2089 Telki, Tücsök utca 16.) jelöli ki a pályázat 
elnyertesének. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eszközbeszerzésre vonatkozó szerződés, 
megrendelés aláírására. 
 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
3./ Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosítás hiánypótlás 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: Formai hiány pótlásáról van szó. Az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

    95 /2020.(IX.14.) számú Önkormányzati határozat 
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosítás hiánypótlás 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kodolányi János Közösségi 
Ház és Könyvtár módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztéshez 
mellékelt formában, elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, és felkéri, hogy az alapító 
okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé történő megtételéről 
gondoskodjon.  

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: A legutóbbi pályázati felhívásunk sikeres volt, 4 támogatottunk volt. Az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

     96 /2020.(IX.14.) számú Önkormányzati határozat 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 

 
1. Telki község Képviselő-testülete csatlakozik a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez.  
 

2. Az Önkormányzatot érintő önrészt a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében biztosítja. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi Bursa Hungarcia Felsőoktatási Ösztöndíj-
támogatáshoz való önkormányzati csatlakozási és on-line nyilatkozat aláírására, és a 
Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER-Bursa 
rendszer) történő regisztrálásra, továbbá a pályázat kiírására. 

 
 

Felelős:              polgármester, jegyző 
Határidő:           2020. október 1. 
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5./ Járványügyi intézkedések kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

Deltai Károly, polgármester: Itt a második hulláma a járványnak, aggasztóak a számok. A 
polgármesterek nem kaptak speciális jogköröket. A képviselő-testületnél van a döntési jogkör. 
Protokollok vannak.  
Írtam egy döntési listát, megfogalmazta néhány javaslatot, ami a képviselő-testület kompetenciájába 
tartozik: 
1. Korlátozzuk-e az egyidejűleg a sportcsarnokba tartózkodó emberek számát?  
2. Korlátozzuk-e az egyidejűleg a közösségi házban tartózkodó emberek számát? 
3. Egyéb kérdés, hogy a sportcsarnok kérdésével mit tegyünk? 
4. Az első hullámba rutin szerűen csináltuk, most ezt eddig még csak egyszer végeztük javaslom, hogy 
   rendeljünk el heti fertőtlenítés 
5. Elrendelhetjük, hogy a Prímába egyszerre egyidejűleg 50 vásárló tartózkodhat. 
6. Javaslom Köztéri kutak lezárását 
7. Korlátozhatjuk a közterületen egyidejűleg összegyűlhető személyek számát 
8. Vannak olyan dolgok, amiről nem kell dönteni, ebbe én egyedül dönthetek pl. Orvosi rendelők  
    fokozott takarítása, hivatal korlátozott ügyfélfogadás. 
9. Járványügyi kisokos kiadása 
10.Javaslom a járványügyi forródrót visszavezetését 
11. Felkérem a Szociális bizottságot, hogy mérje fel kit részesítsünk járványügyi védőeszközökbe pl. 
maszk, kesztyű 
 
Tudni kell, hogy mindenhol vannak ajánlások, de azok nem kötelező érvényűek. 
 
Móczár Gábor, alpolgármester: Vannak általános érvényű központi utasítások, szabályok. Látható, hogy 
most az intézkedés iránya a maszkviselés kötelező érvényű betartása. Kérdés, hogy az 
Önkormányzatnak van-e ebben a helyzetben érdemi plussz feladata? Vitatom, hogy az állami 
szabályozás mellett van-e extra szabályozási feladatunk. Ha van akkor is csak egyértelműen a zárt 
terekre vonatkozóan. Az emberek felelős magatartására van bízva most a járvány. Egyértelmű, hogy az 
időseket védenünk kell, de a maszkhasználat radikális betartatását és a rendezvényeken megjelenők 
számának korlátozását szerintem bevezetni nem érdemes.  
Azt hogy korlátozni kell az üzletben jelenlévők számát és a maszkhasználatot fokozottan betartatni az 
rendben van, de, hogy olyan dolgokat előírni, amit nem tudunk betartani, mert nincs ott senki, aki 
ellenőrizni tudná nem látom szükségesnek, bízzunk mindenkinek a józan ítéletére. 
A tájékoztatásra lehetne nagyobb hangsúlyt fektetni a maszkkal, kézhigiéniával kapcsolatban. Hetente 
legyen tájékoztatónk a helyi megbetegedésekről. A korlátozásokkal nem igazán érünk el semmit csak 
kényelmetlenségeket. A sport szempontjából a szabad térnek véleményem szerint nincs jelentősége.  
 
Király Péter képviselő: Károlyhoz kapcsolódóan én is a korlátozás mellett lennék. 
 
Halász Terézia képviselő: Én úgy látom, hogy a sportban a szakosztályok vezetői felelősen járnak el, 
hőmérsékletet mérnek, figyelnek a higéniára, lehet, hogy létszámkorlátot meg lehet szabni, de úgy látom 
nagyon felelősségteljesen kezelik a helyzet. 
 
Deltai Károly, polgármester: Mindenhol ellentmondásos intézkedések vannak, észszerűen és életszerűen 
azért tovább kell működnünk. A csarnokban létszámkorlátozáson gondolkodhatunk.  
 
Koltai Piroska, képviselő: Ha következetesek akarunk lenni a tankerület határozatával, akkor nekünk is 
be kellene zárni a sportcsarnokot. Azt, hogy hány főbe határozzunk meg létszámot nem tartom 
életszerűnek, inkább azt javaslom beszéljünk meg a sportvezetőkkel. A sportcsarnokba a tormateremből 
kiszorulóknak biztosítsunk helyet.  Én a bérleti díj elengedését is vis maior miatt is el tudom képzelni. 
 
Móczár Gábor alpolgármester: Most délelőtt át fognak jönni a gyerekek a sportcsarnokba? 
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dr. Lack Mónika jegyző: A Tankerület azt mondta a mai nap, hogy az iskola nem használná a 
sportcsarnokot. Akkor léptetné életbe az önkormányzattal kapcsolatos szerződést, ha a járványügyi 
helyzet elmúlik. 
 
Földvári-Nagy László képviselő: Én azt tartom logikusnak, hogy aki kiszorul a tornateremből akkor újra 
kell osztani a hely és időkeretet. A bérleti díj elengedését akkor tudom, hogy olyan súlyú döntéseket 
hozunk pl. bezárjuk a termet. amúgy nem. A korlátozások tekintetében én is csak azért tereket javaslom. 
Olyan megoldást kellene találni, hogy finomszabályozás lenne, de azért picit hagyjunk részt, hogy 
valami élet működhessen. Bezárni semmiképpen nem szabadna. Valami életszerű korlátozást találjunk 
ki. 
 
dr. Vida Rolland, képviselő: A sportcsarnokban különböző felelősségű foglalkozások vannak, van, amit 
egyesület tart, az időstornát az önkormányzat szervezi. Ez pl. hogy működjön tovább.  
 
Láng Richárd, bizottsági tag: Az a véleményem, hogy állami szabályozás túli intézkedések csak 
látszatintézkedések lennének, ilyen például játszóterek fertőtlenítése ilyen. A sport szinten bevezetett 
korlátozások is nehézkesek. Amig az iskolák nincsenek központilag bezárva, addig itt sem tudunk mit 
csinálni. Az emberek józan viselkedésére van bízva, ha most az ember úgy gondolja, hogy valami 
veszélye akkor most sem engedi az edzésre. 
 
Móczár Gábor alpolgármester: A tájékoztatásra kell helyezni a hangsúlyt és a kézfertőtlenítésre, a 
Prímára és az öregek védelmére. Kézfertőtlenítőt kirakni mindenhova. A m2 alapú számolás jó lehet. 
Olyan korlátokat határozzunk meg, amelyek életszerűek. Magunk szerint mondva az, hogy a műfüves 
pályán sportol valaki, vagy a tornateremben nem hiszem, hogy van különbség. Az, hogy engedjünk a 
párhuzamos foglalkozást a kérdés? A túlzott tömegterhelést próbáljuk lebutítani a számok szintjére.  
 
Koltai Piroska képviselő: Az lehetne előírni, hogy az öltözőkbe pl. nem öltözzenek. Én az órarendet úgy 
átalakítani, hogy aki a tornateremből kikerül az e csarnokba is tudjon tornázni. 
 
Deltai Károly, polgármester: El kell jutni egy határozati javaslathoz. Döntsünk itt egymás között, hogy 
szeretnénk-e bezárni a sportcsarnokot vagy nem, szeretnénk-e csökkenteni a beengedhető létszámot, a 
beengedhető csoportok számát vagy nem. Ha igen meghatározzuk mi vagy hagyjuk a sportszervezőre. 
Kérdés, hogy hetente legyen tájékoztatónk a helyi megbetegedésekről? 
Az informális tudásunk különbözik a központilag látható számoktól? Hitelesnek kell maradnunk, csak 
az ÁNTSZ számait tudjuk közzétenni.  
 
Olyan szabályozást kell most csinálni, ami a jelenlegi helyzetben 2-3 hétig tud működni. 
 
dr. Vida Rolland, képviselő: Az jó szabályozás lehet, hogy max. 2 osztásos lehet a terem.  
 
Halász Terézia képviselő: max 30-30 
 
Móczár Gábor alpolgármester: Próbálkozunk számokkal anélkül, hogy tudjuk, hogy milyen létszámok 
vannak az egyes foglalkozások során. 
Én összefoglalnám a határozati javaslatot: 

- A sportcsarnok maximum két osztatva lehet osztani, osztatonként max 30 fő lehet egyidejűleg 
a csarnokban. 

- Kísérő kint várakozhat, nem léphet be a helyiségbe.  
- Öltözőket ne használják  
- a sportfoglalkozás vezetője írjon alá nyilatkozatot arról, hogy a járványügyi előírásokat 

betartatja és magára nézve kötelezőnek ismeri el és betartatja. 
- Kézfertőtlenítő használata kötelező 

 
Halász Terézia képviselő: Én javasolnám, hogy a korosztályokat különítsük el. 
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Móczár Gábor alpolgármester: Jó lenne közzétenni valami adatot a helyi megbetegedésekről. 
 
Deltai Károly polgármester: Az a baj, hogy nincs egzakt adat, ami van az egymásnak ellentmond és nem 
pontos.  
 
Delta Károly polgármester: A korábban megfogalmazott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

     97 /2020.(IX.14.) számú Önkormányzati határozat 
Sportcsarnokkal kapcsolatos járványügyi korlátozások 

 
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sportcsarnok legfeljebb két 
osztásban használható, osztásonként legfeljebb 30 fő használhatja egyidejűleg, az aktuális járványügyi 
szabályok betartásával, azzal, hogy a használók lehetőleg kerüljék az öltöző használatot. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Móczár Gábor alpolgármester: Az hogy az emberek felelősségére bízott magatartási szabályokat  
mennyire akarjuk központilag szabályozni, a tumultust kell itt is lekerülni. Különbséget kellene tenni 
aközött, hogy amikor egy közösség használja vagy kapja meg a helyet, vagy amikor a közösségi ház 
nyitja meg a helyet, szervez egy programot.  Egy esküvő pl. magánrendezvény az állami szabályozásban 
szándékosan benne van, hogy azt nem korlátozza. 
De ha akarjuk akkor korlátozzuk a létszámot. Legyen a kisterem 10 m2, nagyterem 20 fő, Pajta 30 fő. 
 
Koltai Piroska polgármester: Ha valaki kiveszi a termet nem-e lehet azt mondani, hogy magáncélú 
rendezvény esetén legyen egy plussz fertőtlenítő takarítási költség. Egy magáncélú rendezvény esetén 
szerintem maradjon az államilag megszabályozott létszámok alatt.  
 
Móczár Gábor alpolgármester: Akkor legyen úgy, hogy a régi szerződések amig kifutnak maradhatnak, 
de az új szerződéseket az új szabályok szerint kösse meg. A piac egy a közösség részére biztosított 
szolgáltatás.  
 
Delta Károly polgármester: A korábban megfogalmazott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

     98 /2020.(IX.14.) számú Önkormányzati határozat 
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtárral kapcsolatos járványügyi korlátozások 

 
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pajtában legfeljebb 30 fős, 
Kodolányi kisteremben legfeljebb 10 fős, Kodolányi nagyteremben legfeljebb 20 fős rendezvény 
tartható meg. Már meglévő szerződéseket a létszámkorlátozás nem érinti. 
 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

     99 /2020.(IX.14.) számú Önkormányzati határozat 
Telki Prímával kapcsolatos járványügyi korlátozások 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki Prímában egyidejűleg 50 
főnél több személy nem tartózkodhat. 
 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem, szavazattal 1 tartózkodás mellett – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen 
– az alábbi határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

     100 /2020.(IX.14.) számú Önkormányzati határozat 
Köztéri kutak lezárása 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a köztéri kutakat az 
önkormányzat lezárja. 
 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatokat fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

     101 /2020.(IX.14.) számú Önkormányzati határozat 
Járványügyi tájékoztató kiküldése a lakosságnak 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Telki lakosságnak járványügyi 
tájékoztatót küld ki a közeljövőben. 
 

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 

 


