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Iktatószám: Á/     -   /2021 
Képviselő-testület ülése 

Rendes ülés 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 30. napján 21.00 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 
Király Péter      képviselő 
Egri Eszter      sportkoordinátor 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, 6 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Javaslom felvenni elsőként 
megtárgyalni: 4./ Sportkoordinátori tájékoztatót. Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal 
- 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - határozathozatal mellőzésével az alábbi napirendet fogadta 
el: 
 
Javasolt napirend:  
 
4./ Sportkoordinátori tájékoztató 
Előterjesztő: polgármester 
 
1./Szociális célú tűzifa vásárlására szóló pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./Tanulmányi Ösztöndíjakról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./Telki Zöldmanó Óvoda létszámfejlesztés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
4./ Sportkoordinátori tájékoztató 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Egri Eszter, sportkoordinátor: Kornell Kids foci egyesület nehezen fogadta el a döntést, hogy nem jut 
az igényeinek megfelelő hely Telki sport létesítményeinkben, az ezzel kapcsolatos levelezést láttátok, 
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mert szinte minden képviselőt beavatott. A Telki SE foci szakosztálya kapott lehetőséget a csarnokban 
és a műfüvön.  
 
Deltai Károly, polgármester: Köszönjük a tájékoztatót, figyelemmel kísértük az ügyet, a tájékoztatót a 
képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta.  
 
1./ Szociális célú tűzifa vásárlására szóló pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által elfogadott határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

78 /2021. (VIII.30.) Önkormányzati határozata 
 

Szociális célú tűzifa vásárlására szóló pályázat benyújtásáról 
 

1. Telki község Önkormányzat úgy határoz, hogy a szociálisan rászorult lakosok szociális célú 
tűzifavásárlásának támogatásához Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi 
XC. törvény 3.melléklet I.2.2.1 pontja és a pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be kemény lombos 
tűzifa igénylésére 15.000.- Ft+Áfa/erdei m3 tűzifa támogatási összeg igénylésére a Magyar 
Államkincstér felé. 
 
2. A pályázat keretében 50 erdei m3 tűzifára vonatkozó pályázatot terjeszt elő igényt. 
 
3. A Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján benyújtandó pályázathoz szükséges önerő 
összegét összesen 63.500.-.Ft saját forrást az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szociális kerete 
terhére biztosítja.  
 
4. A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. 
  
5. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülő szociálisan 
rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér. 
 
6. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 
benyújtására. 
 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

  
2./Tanulmányi Ösztöndíjakról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által elfogadott határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
módosította 14/2011. (06.29.) önkormányzati rendeletet és megalkotta 8/2021 (VIII.31.) 
önkormányzati rendeletet a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 14/2011. (06.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
 
3./Telki Zöldmanó Óvoda létszámfejlesztés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által elfogadott határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

79 /2021. (VIII.30.) Önkormányzati határozata 
 

Telki Óvoda létszámfejlesztés kérdése 

Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki Zöldmanó Óvoda 
létszámkeretét határozott időre a 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig terjedő időszakra 1 fő 
pedagógiai asszisztens státusz létszámmal bővíti. 

A személyi juttatások fedezetét az adott évek költségvetésében biztosítja. 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
Több hozzászólás nem volt. Deltai Károly polgármester megköszöni a képviselőknek és minden 
jelenlévőnek a részvételt és az ülést bezárja. 
 

dr. Lack Mónika     Deltai Károly 
       jegyző                   polgármester 


