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Iktatószám: Á/     -   /2021 
Képviselő-testület ülése 

Rendes ülés 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 15. napján 17.00 órakor a 
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly       polgármester 
dr. Lack Mónika     jegyző 
Koltai Piroska      alpolgármester  
Dr. Földvári-Nagy László    képviselő 
dr. Vida Rolland     képviselő 
Halász Terézia      képviselő 
Kovács Erika      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. Javaslom felvenni a tárgyalandó 
napirendek közé az óvodai játszóudvar felújítása tárgyú előterjesztést, egyben javaslom, hogy ezt 
vegyük előre első napirendi pontnak.  

 
Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 5 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - 
határozathozatal mellőzésével az alábbi napirendet fogadta el: 

Javasolt napirend:  
1./ Óvoda játszóudvar felújítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ A veszélyhelyzeti döntések felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben 2021. évben szociális ügyekben hozott 
döntésekről 
Előterjesztő: polgármester 

 
4./ Közbiztonsági koncepció kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok értékesítésre történő 
kijelöléséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./Területi védőnői körzet kialakításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
7./ Megmaradásunk Oszlopainak megvalósítása 
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Előterjesztő: polgármester 
 
8./ Környezetvédelmi Alap pályázat elbírálása 
Előterjesztő: polgármester 
 
9./ Polgármester szabadság ütemterv elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
 

Napirend megtárgyalása: 
1./ Óvodai játszóudvar felújítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
Deltai Károly polgármester: Az óvodai játszóudvar felújítása teljes mértékben indokolt. Három forrást 
látok a finanszírozásra. Az óvoda részére biztosított visszatérített Áfa keret összege, mely a költségvetés 
módosítását követően erre a célra felhasználható, a másik az Óvoda – Iskola Alapítvány által 
biztosítandó forrás, illetve harmadrészt pedig a Magyar Falu program keretében beadott pályázati 
támogatás sikeres pályázat esetén. Sajnos a pályázat még nem került elbírálásra. Arról nincs 
információnk, hogy az Alapítvány milyen forrásokat tud biztosítani. Mindenképpen javaslom, hogy 
összehangoltan kezeljük ezt az ügyet. 

Koltai Piroska alpolgármester: Az Alapítvány nevében arról tudok beszámolni, hogy az Alapítvány még 
nem hozott konkrét döntést a támogatás mértékéről. Szeretném kérni a hivatalt, hogy a javasolt 
eszközök telepítésére készítsen egy költségösszeállítást. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

51/2021. (VI.15.) Önkormányzati határozata 
Óvodai játszóudvar felújítása 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a hivatalt a tervezett 
fejlesztéshez kapcsolódó telepítési költségek meghatározására, Az Óvoda-Iskola Alapítványt pedig az 
alapítványi támogatási keret meghatározására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
2. / A veszélyhelyzeti döntések felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly polgármester: Az elmúlt több mint fél év alatt a katasztrófavédelmi törvény 
felhatalmazása alapján a polgármesternek egyszemélyi döntéseket kellett hozni. Természetesen 
törekedtem arra, hogy a képviselő-testület tagjaival minden kérdést előre egyeztessek. A döntések ezen 
egyeztetések alapján születtek. Kérem a testületet foglaljon állást arról, hogy a veszélyhelyzet alatt 
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hozott döntések tekintetében valamelyik döntésről kér-e külön tájékoztatást, kívánja -e újra tárgyalni? 
Amennyiben nem kérem a testületet, hogy erősítse meg a polgármesteri határozatokat hatályukban. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

52/2021. (VI.15.) Önkormányzati határozata 
A veszélyhelyzet alatt hozott határozatokról 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. november 4. és 2021. június 15. között fennálló 
veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri határozatokat megerősíti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Deltai Károly polgármester: Az előző döntéshez hasonlóan kérem a veszélyhelyzet alatt hozott 
rendeletek megerősítését és hatályban történő fenntartásáról szóló döntést. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

53/2021. (VI.15.) Önkormányzati határozata 
A veszélyhelyzet alatt megalkotott rendeletekről 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet alatt megalkotott rendeletekről szóló 
előterjesztés tekintetében az alábbiak szerint döntött:  

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. november 4. és 2021. június 15. között fennálló  
veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri rendeleteket felülvizsgálta, azokat megerősíti és 
hatályukban fenntartja. 

Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 
 

Deltai Károly polgármester: Szeretném átadni Koltai Piroska alpolgármesternek az ülésvezetést 
tekintettel arra, hogy a polgármester veszélyhelyzet alatti munkájának értékeléséről kell véleményt 
nyilvánítani. A határozathozatalban ezért nem kívánok szavazni. 

Koltai Piroska alpolgármester: A polgármester veszélyhelyzeti munkájának értékelését kérem a 
testülettől.  

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
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Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

54/2021. (VI.15.) Önkormányzati határozata 
A veszélyhelyzet időszaka alatti polgármesteri munka értékelése 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete a 478/2020.(XI.03.) Kormány rendelettel elrendelt 
veszélyhelyzet ideje alatti időszak vonatkozásában Deltai Károly polgármester munkája tekintetében az 
alábbi értékelést fogalmazza meg: 
A polgármester munkáját a képviselő-testület megköszöni. A polgármester munkája során született 
döntések meghozatala előtt minden döntési helyzetbe áttárgyalta a kérdéseket a képviselő-testülettel, a 
polgármesteri döntések egyhangú javaslat alapján születtek. Munkáját a testület megelégedésére 
végezte. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

3. / Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben 2021.évben szociális ügyekben hozott 
döntésekről 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Halász Terézia képviselő: A Szociális Bizottság a veszélyhelyzetben érkezett és a katasztrófavédelmi 
törvény alapján a polgármester döntését igényélő minden szociális kérelmet áttekintett és egyhangú 
javaslatot fogalmazott meg a polgármesteri döntést megelőzően. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

55/2021. (VI.15.) Önkormányzati határozata 
Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben 2021. évben  

szociális ügyekben hozott döntésekről 
 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által átruházott hatáskörben, 
2021.évben szociális ügyekben hozott döntésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős:                 polgármester 
Határidő:               azonnal 

 

4. / Közbiztonsági koncepció kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly polgármester: Áttekintettem az elkészült két anyagot. Úgy gondolom, hogy a 
közbiztonsági koncepciónak sokkal szélesebb irányokat kell megfogalmazni. Ki kell térnie többek 
között a közbiztonság helyzetére, javaslom ezért felvenni a kapcsolatot a Budaörsi rendőskapitánysággal 
és a Budakeszi rendőrőrssel. Fontos a velük való egyeztetés. Javaslok létrehozni egy probléma térképet, 
illetve ennek alapján javaslatot megfogalmazni. 
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Javaslom bevonni a közbiztonsági referenst is mivel a polgárivédelmi kérdések is a közbiztonság részét 
képezik. 
Javaslom, hogy a következő ülésre készüljön egy tartalomjegyzék, egy koncepcióvázlat. Fogalmazzuk 
meg, hogy kit hívunk meg a koncepció összeállításba és milyen anyagok állnak jelenleg rendelkezésre 
és milyen anyagokat kell összeállítani 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

56/2021. (VI.15.) Önkormányzati határozata 
Közbiztonsági koncepció összeállítás feladata 

 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a települési közbiztonsági koncepció összeállításához a 
következő képviselő-testületi ülésre összeállít egy tartalomjegyzéket a koncepció vázlataként. 
 
Felelős:                 polgármester 
Határidő:               azonnal 
 
5./ Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok értékesítésre történő 
kijelöléséről 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly polgármester: Javaslom, hogy a képviselő-testület arról döntsön, hogy a Telki 158 hrsz.-
ú valamint a Telki 1458 hrsz-ú ingatlanokat hivatalos értékbecslővel felértékelteti, majd ezt követően 
ismét megvizsgálja, hogy ezen ingatlanokat kijelöli-e értékesítésre. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

57/2021. (VI.15.) Önkormányzati határozata 
Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok 

 értékesítésre történő kijelöléséről 
 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki 158 hrsz.-ú, valamint a Telki 
1458 hrsz-ú ingatlanokra hivatalos értékbecslővel felértékelteti. A hivatalos értékbecslés alapján ismét 
napirendre veszi az adott telken értékesítésre történő kijelölésének kérdését. 
 
Felelős:                    polgármester, jegyző 
Határidő:                  azonnal 
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6. / Területi védőnői körzet kialakításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly polgármester: Ugyan most a konkrét napirend kizárólag a védőnői körzet fejlesztéséről 
szól, de javaslom, hogy készüljön egy a település egészségügyi helyzetéről szóló koncepció is a 
közeljövőben. 
 
dr. Lack Mónika jegyző: Hosszú évek óta tervezzük a védőnői körzet fejlesztését. Sajnos az utóbbi 
években a már meglévő két védőnői körzet helyettesítéssel volt betöltve, nehezen sikerült állandó 
védőnőt találni. 
Az illetékes járási fővédőnő támogató javaslatot fogalmazott meg a körzetbővítés tekintetében.  
 
Földvári-Nagy László képviselő: Kérem a hivatalt, hogy készítsen a következő ülésre egy kimutatást, 
hogy a védőnői körzet finanszírozás mellett milyen többlet költségeket jelent a harmadik körzet 
létrehozása az önkormányzat részére. 
  
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

58/2021. (VI.15.) Önkormányzati határozata 
Területi védőnői körzet kialakításáról 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 3 védőnői körzet 
működési feltételeit vizsgálja meg, készítse el az új körzet-határok meghatározását. 
 
Felelős:                    polgármester 
Határidő:                 azonnal 

 

7. / Megmaradásunk Oszlopainak megvalósítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Vida Rolland képviselő: Amikor korábban tárgyalt erről a napirendről a képviselő-testület 
elhangzott, hogy lakossági gyűjtésre is sor fog kerülni. Lehet-e tudni, hogy ez megtörtént-e és ha igen 
milyen összegű támogatás gyűlt össze? 
Földvári- Nagy László képviselő: Kérjünk erre vonatkozó adatokat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

59/2021. (VI.15.) Önkormányzati határozata 
Megmaradásunk Oszlopainak megvalósítása 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a testvértelepülési referenst, 
hogy szervezzen lakossági gyűjtést a Gyimesbükkel kötött testvértelepülési megállapodásunk 10 éves 
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évfordulója alkalmával megvalósítani tervezett ,,Megmaradásunk oszlopainak” emlékmű elkészítésére. A 
képviselő-testület a további önkormányzati finanszírozás kérdésére a gyűjtés lezárást követően tér vissza. 

 
Felelős:                    polgármester 
Határidő:                 azonnal 
 

8. / Környezetvédelmi Alap pályázat elbírálása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly polgármester: A pályázati felhívásra két pályázat érkezett. Mindkét pályázat megújuló 
természeti erőforrás – esővíz - magáncélú felhasználásához kapcsolódó fejlesztéshez kapcsolódik. A 
támogatás nyújtása során fő szempont, hogy a képviselő-testület környezetvédelmi tárgyú döntéseiben, 
koncepcióiban, terveiben meghatározott környezetvédelmi célok megvalósításra irányuljon a 
kezdeményezés megvalósítása. A helyi rendelet 4.§. (1) bekezdése értelmében az alap felhasználása a 
képviselő-testület által meghatározott önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátásán felül, a 
helyi lakosság és civil szervezetek számára a közösséget szolgáló környezet-és természetvédelmi célok, 
kezdeményezések megvalósítása. 
 
A benyújtott pályázatok egyike sem minősíthető a közösséget közvetlenül szolgáló környezet-és 
természetvédelmi célok megvalósításának, hiszen egy-egy adott ingatlanhoz kötött fejlesztést 
támogatna. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

 
Telki község Önkormányzat 

képviselő-testület 
60/2021. (VI.15.) Önkormányzati határozata 

Környezetvédelmi Alap pályázat elbírálásáról 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete alábbi döntést hozza: 

 
A 2021.évi Környezetvédelmi Alap felhasználására beérkezett Alpek Péter Tamás magánszemély 
pályázatát a Környezetvédelmi Alapról szóló 3/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdése 
alapján nem tudja támogatni, mivel az nem a közösséget közvetlenül szolgáló környezet-és 
természetvédelmi célok megvalósítására vonatkozik. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
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Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

61/2021. (VI.15.) Önkormányzati határozata 
Környezetvédelmi Alap pályázat elbírálásáról 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete alábbi döntést hozza: 

 
A 2021.évi Környezetvédelmi Alap felhasználására beérkezett Farkas György magánszemély pályázatát 
a Környezetvédelmi Alapról szóló 3/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdése alapján 
nem tudja támogatni, mivel az nem a közösséget közvetlenül szolgáló környezet-és természetvédelmi 
célok megvalósítására vonatkozik. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester 
 

9. / Polgármester szabadság ütemterv elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

 
Telki község Önkormányzat 

képviselő-testület 
62/2021. (VI.15.) Önkormányzati határozata 

A Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
 
Telki község képviselő-testületet Deltai Károly polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervét az 
alábbiak szerint fogadja el. 

Év/megállapított 
összes szabadság 

Hónap Naptári nap megjelölése 
Igénybe venni kívánt napok 

száma adott hónapban 

2021. év  
42 munkanap 

Január  0 

Február  0 

Március  0 

Április  0 

Május  0 

Június  0 

Július  15 

Augusztus  14 

Szeptember  1 

Október  0 
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November  2 

December  10 

 
A képviselő-testület felkéri az Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős:  jegyző 
Határidő:   folyamatos 
 

Egyebek:  

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 

 

 

 

 


