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Iktatószám: Á/     -   /2021 
Képviselő-testület ülése 

Rendkívüli ülés 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 11. napján 18.00 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 
Kovács Erika      pénzügyi csoportvezető 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, 6 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Telki Község Képviselő-testülete 
egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - határozathozatal mellőzésével az alábbi 
napirendet fogadta el: 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Egyházközség támogatási igénye 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Orvosi eszköz beszerzése tárgyú pályázat értékelése 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Telki térfigyelő kamerarendszer fejlesztés 1. ütem megvalósítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Útkarbantartásokra és útfelújításokra fordítható pénzügyi keret növelése 
 Előterjesztő: polgármester 
 
5./ Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívás megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./ Műfüves focipálya sportháló csere kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1./ Egyházközség támogatási igénye  
Előterjesztő: polgármester 
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Megérkezett a kérelem írásos formában is. A Pénzügyi Bizottság által 
javasolt határozati javaslatiot 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 

100  /2021. (X.11.) Önkormányzati határozata 
 

Egyházközség támogatási igénye 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budajenő-Telki Római 
Egyházközség által a Telki Petőfi u. 6. szám alatt megvalósuló Egyházközösségi ház berendezési 
tárgyainak és mobiliáinak beszerzéséhez 2.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Budajenő Római 
Katolikus Plébánia 2093 Budajenő, Kossuth L. u. 25. részére történő támogatás biztosításával a 2021.évi 
költségvetés tartalékkeret terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
2./  Orvosi eszköz beszerzése tárgyú pályázat értékelése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslatát 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 

101 /2021. (X.11.) Önkormányzati határozata 
 

Orvosi eszköz beszerzése tárgyú pályázat értékelése 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program keretében 
támogatásban részesített orvosi eszköz beszerzése tárgyú pályázatot érvényesnek és eredményesnek 
minősít. 
 
A beérkezett árajánlatok közül a Re-Guard Kft. (2089 Telki, Tücsök u. 16.) ajánlatát fogadja el.  

Az eszközbeszerzésre 1.307.619,- Ft +Áfa összeget az önkormányzat 2021. évi költségvetésben 
biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására. 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal                         
 
 

3./  Telki térfigyelő kamerarendszer fejlesztés 1. ütem megvalósítása  
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság módosítással élt, a testkamerák és vad kamerák 
beszerzését a Polgárőrség fogja elvégezni, és a rendőrségi egyeztetés alapján fogunk szakcégtől újabb 
árajánlatokat bekérni.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

102 /2021. (X.11.) Önkormányzati határozata 
 

Telki térfigyelő kamerarendszer 1. ütem megvalósítása 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a térfigyelő kamerarendszer 
fejlesztés 1. ütemének megvalósításához további ajánlatokat kér és egyeztet a rendőrséggel a műszaki 
tartalomról.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         

 
 

4./ Útkarbantartásokra és útfelújításokra fordítható pénzügyi keret növelése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslatiot 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 

103 /2021. (X.11.) Önkormányzati határozata 
 

Útkarbantartásokra és útfelújításokra fordítható pénzügyi keret növelése 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021.évi költségvetésben 
Útkarbantartásokra és útfelújításokra fordítható pénzügyi keret összegét a 2021.évi költségvetés 
tartalékkeret terhére 6.021.867- Ft-tal megnöveli. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                        
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5./ Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívás megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Mint ismeretes több Pest megyei önkormányzat kapott törvényességi 
felhívást, amelyben a behajtási díj szedésének jogalapját kérdőjelezik meg. A BÖT ülésen egységesen 
visszautasították a polgármesterek a felhívás automatikus elfogadását, az előterjesztésben szerepel a 
válasz javaslatunk. Néhány önkormányzat azonban mégis a felhívásnak megfelelően cselekszik, 
Biatorbágy hatályon kívül helyezte a díj fizetésre vonatkozó rendelkezéseket, csak engedélyt kell kérni 
a jövőben.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
képviselő-testület 

104 /2021. (X.11.) Önkormányzati határozata 
 

Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívás megtárgyalása 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megvizsgálata a Pest Megyei 
Kormányhivatal PE/030/01175-1/2021 számú törvényességi felhívásában foglaltakat, és azzal nem ért 
egyet.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló határozatot, valamint a tárgyban 
adott tájékoztatást a Pest Megyei Kormányhivatal részére küldje meg. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
5./ Műfüves focipálya sportháló csere kérdése 
Előadó: alpolgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslatiot 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 

105 /2021. (X.11.) Önkormányzati határozata 
 

Műfüves focipálya sportháló csere kérdése 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a műfüves sportpálya hálójának 
javítására biztosítson a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 2021.évi költségvetésébe 300.000,- 
Ft többlet forrást a költségvetés tartalékkeret terhére. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
Deltai Károly, polgármester: Van egy jó hírem a végére, 4,8 millió ft-t nyerünk pályázaton óvodai 
eszközökre, ebben az összegben nincs benne a telepítés.  
 
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 


