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Iktatószám: Á/     -   /2021 
Képviselő-testület ülése 

Rendkívüli ülés 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 27. napján 19.00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli 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 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, 6 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja. A testület a napirendek közé felveszi 
„Megmaradásunk Oszlopainak elhelyezése” napirendi pontot. Telki Község Képviselő-testülete 
egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - határozathozatal mellőzésével az alábbi 
napirendet fogadta el: 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Megmaradásunk Oszlopainak elhelyezése 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 
 

Napirend megtárgyalása: 
 
1./ Megmaradásunk Oszlopainak elhelyezése 
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. 
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Megmaradásunk Oszlopainak megvalósítása 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gyimesbükkel kötött 
testvértelepülési megállapodásunk 10 éves évfordulója alkalmával megvalósítani tervezett 
„Megmaradásunk oszlopainak” telepítési költségeire 1 millió Ft összeget biztosít a Telki Kultúra 
Közhasznú Alapítvány részére az önkormányzat 2021.évi költségvetés tartalékkeret terhére. 
 
Felelős:                   polgármester 
Határidő:                azonnal 
 
2./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
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. 
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
 
1.) Telki község Képviselő-testülete csatlakozik a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez.  
 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi Bursa Hungarcia Felsőoktatási Ösztöndíj-támogatáshoz 
való önkormányzati csatlakozási és on-line nyilatkozat aláírására, valamint felkéri annak az OM 
Alapkezelő felé történő továbbítására. 
 
3.)  Elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az annak megfelelő „”A” és ,, B ,, típusú 
pályázati felhívást. 
 
Felelős:              polgármester, jegyző 
Határidő:          2021. október 1. 
 
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 


