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Iktatószám: Á/     -   /2021 
Képviselő-testület ülése 

Rendes ülés 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 22. napján 18.00 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 
 
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 napirendek közé felvenni 
javasolja: 9/ pont: Fásítási program folytatása, 10./ pont: Közterületi alkohol fogyasztás szabályozása, 
11./ A szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
17/2017.(X.31.) Ör. számú rendelet módosításáról, 12./ pont: Muskátli Parkba kamera kihelyezés 
kérdése. Az 5. napirendi pont: 2021. évi költségvetési rendelet módosítása utolsóként kerül 
megtárgyalásra. Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a 
szavazáskor - határozathozatal mellőzésével az alábbi napirendet fogadta el: 

 
Javasolt napirend:  
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
1./ Beszámoló a polgármesteri Hivatal munkájáról 
Előterjesztő: Jegyző 
 
2./ Óvodai udvari játszóeszköz beszerzés pályázat értékelése 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./Csekkfizető automata felállításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./Sebességmérő eszközök javítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./Területi védőnői körzet kialakításáról 
Előterjesztő: polgármester 
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7./A 2022. évi belső ellenőrzési tervről 
Előterjesztő: polgármester 
 
8./ A polgármester jutalmáról 
Előterjesztő: pénzügyi bizottság elnöke 
 

9./ Fásítás 
Előterjesztő: polgármester 
 
10./ Közterületi alkohol fogyasztás szabályozás 
Előterjesztő: polgármester 
 
11./ A szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
17/2017.(X.31.) Ör. számú rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
12./ Muskátli Parkba kamera kihelyezés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ 2021.évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
Napirend megtárgyalása: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Deltai Károly, polgármester:  

- Közbiztonsági fejlemény, hogy kiemelt járőrözés zajlott a hétvégén a garázdaság és randalírozás 
visszatartására. Lesz folytatás is. A fiatalok szórakozási lehetőségeinek fejlesztése más téma.  

- Mint munkáltató előírhatnám a polgármesteri hivatalban és az intézményekben a kötelező oltást, 
de ezt nem tervezem, tartok attól, hogy nem oltást vennének fel az oltatlanok, hanem 
felmondanának.  

- Vannak fertőzések az iskolában, de nincs gócpont és karanténban sincsenek osztályok.  
- Az óvoda, véleményem szerint, potenciális gócpont, vannak is megbetegedések, az óvodában a 

dolgozók 1/3-a nincs beoltva.  
- Hivatalos tájékoztatást nem kapunk Telkit érintően a betegek számáról. 

 
Dr. Földvári-Nagy László, képviselő: Úgy tudom oltatlanok vannak 90%-ban kórházban, és nő a 
számuk.  
 
Deltai Károly, polgármester: Pénzügyi vezetőnek ketten jelentkeztek, meghallgattuk őket. Nagyon 
nehéz olyat találni, aki elvállalja a munkát ilyen fizetési színvonal mellett. A fizetési igény bruttó 800 
ezer forint körül mozog. 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: A behajtási engedéllyel kapcsolatos rendeletünk miatt a Kúriához fordult a 
Kormányhivatal. 
 
Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - 
határozathozatal mellőzésével a tájékoztatót elfogadta. 
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Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - 
határozathozatal mellőzésével a tájékoztatót elfogadta. 
 
1./ Beszámoló a polgármesteri Hivatal munkájáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

109 /2021. (XI.22.) Önkormányzati határozata 
 

 A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

Telki község Képviselő-testülete elfogadja Telki Község Polgármesteri Hivatalának 2020. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 
 
Felelős:       polgármester, jegyző 
Határidő:   folyamatos  
 
 
2./   Óvodai udvari játszóeszköz beszerzés pályázat értékelése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

110 /2021. (XI.22.) Önkormányzati határozata 
 

Óvodai udvari játszóeszköz beszerzése 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program keretében 
támogatásban részesített óvodai udvari játszóeszközök beszerzés megvalósítására kiírt pályázatot 
érvényesnek és eredményesnek minősíti. 

A beérkezett árajánlatok közül a S-Tér Kft. (1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.) árajánlatát fogadja el., 
mint legkedvezőbb ajánlattevő.  Második legkedvezőbb ajánlattevő a Via-Plaza Kft. 
 
A kivitelezési költségekre vonatkozó 4.745.419,- Ft +Áfa összeget az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésében rendezésre álló pályázati forrásból rendelkezésre álló forrásból biztosítja. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:   azonnal                         
 
 
3./ Csekkfizető automata felállításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

 111 /2021. (XI.22.) Önkormányzati határozata 
 

Csekkfizető automata felállításáról 
 

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Príma üzemeltetőjével, hogy a bolt területén egy 
csekkbefizető automata felállításához hozzájárulnak-e.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
4./ Sebességmérő eszközök javítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
112 /2021. (XI.22.) Önkormányzati határozata 

 
Sebességmérő eszközök javítása 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki Rákóczi utca, illetve a 
Budajenői út Lejtő utcai kereszteződésénél található sebességmérő eszközök javítását megrendeli. 
 
A szükséges bruttó 699.100,- Ft összegű pénzügyi fedezetet a 2021.évi költségvetés tartalékkeret terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: polgármester 
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6./ Területi védőnői körzet kialakításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
113 /2021. (XI.22.) Önkormányzati határozata 

 
Területi védőnői körzet kialakításáról és a területi védőnői körzet kialakításáról- körzethatárok 

elfogadása 
 

1. Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a védőnői körzetek működését, 
melynek eredményeként szükségesnek tartja a védőnői körzeteinek átalakítását 3. körzet 
kialakításával. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a 3 védőnői körzet létrehozására vonatkozó engedélyezési eljárást 
indítsa el. 

 
2. Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a védőnői körzethatárok 

kialakításáról szóló rendelet-tervezetet az 1.számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:                    polgármester 
Határidő:                azonnal 
 
 
7./ A 2022. évi belső ellenőrzési tervről 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 114 /2021. (XI.22.) Önkormányzati határozata 

 
A 2022. évi belső ellenőrzési tervről 

 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a határozat mellékletét 
képező 2022. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
 

Határidő:  ellenőrzési terv szerint 
Felelős:   polgármester, jegyző 
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8./ A polgármester jutalmáról 
Előterjesztő: alpolgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester elhagyja a helyiséget.   
 
Koltai Piroska, alpolgármester: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag – 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
115 /2021. (XI.22.) Önkormányzati határozata 

 
A polgármester jutalmáról 

 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy Deltai Károly polgármestert 3 havi bruttó illetményének 
megfelelő összegű jutalomban részesítse. 
 
Határidő   2021. november 23. 
Felelős    jegyző, pénzügyi csoport 
 
Deltai Károly, polgármester visszatér a helyiségbe.  
 
Deltai Károly, polgármester: Köszönöm a döntést.  Egyre nagyobb bajban vannak a polgármesterek, 
vannak, akik lemondani kényszerülnek, az önkormányzati szféra nagyon alulfinanszírozott, 
ellehetetlenülnek a dolgozók.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Szeretném megköszönni a hivatal dolgozóinak a munkáját és a 
polgármesternek is.  
 
 
9./ Fásítási program folytatása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 116 /2021. (XI.22.) Önkormányzati határozata 

 
Települési fásítási program megvalósítása 
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Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a települési fásítási program 
II. ütemének megvalósítására a 2021.évi költségvetésben elkülönített keret erejéig a csatolt ajánlat 
szerint a fásítási munkákat megvalósítja. 
 
A költségvetésben biztosított kerethez a képviselő-testület a hiányzó 644 308,- Ft-ot a tartalék keret 
terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
10./ Közterületi alkohol fogyasztás szabályozás 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Van szabályozásunk az alkohol fogyasztás tilalmára vonatkozóan, de mivel 
közösségellenes magatartásként szabályozzuk, így a rendőrség nem tud hatékonyan eljárni. Ezzel az új 
rendelettel a szabálysértés körébe kerül a közterületi alkoholfogyasztás kérdése, így a rendőrség lesz az, 
aki a tényállás felderítéséért felel.  
 
Deltai Károly, polgármester: Eddig is eljárt a rendőrség, ha ittas fiatalt talált, de most egyértelművé 
tesszük ezzel a helyzetet.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen –
megalkotta 14/2021. (XI.22.) önkormányzati rendeletet a közterületen történő szeszesital 
fogyasztás szabályairól. 
 
 
11./ a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
17/2017.(X.31.) Ör. számú rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
módosította 17/2017.(X.31.) Ör. számú rendeletet és megalkotta 15/2021. (XI. 22.) önkormányzati 
rendeletet Telki Község Önkormányzat szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
12./ Muskátli Parkba kamera kihelyezés kérdése 
Előterjesztő: alpolgármester 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
117  /2021. (XI.22.) Önkormányzati határozata 

 
Muskátli Parkba kamera kihelyezés kérdése 
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Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kamerát helyeztet az iskolára 
a Muskátli Park megfigyelése érdekében. A kamera a közterületi kamerarendszerébe integrálódik. A 
kamera felszerelése és rendszerbe integrálása bruttó 72.900,- Ft, melyet a Hillcomp Bt. végez el.  
 
A szükséges összeget a képviselő-testület a tartalék keret terhére biztosítja. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester  
 
 
5./ 2021.évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Valamennyi költségvetést érintő döntésünket követően tudunk szavazni a 
költségvetés módosításáról.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
módosította 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet számú rendeletet és megalkotta 16/2021. (XI. 
29.) önkormányzati rendeletet Telki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
 
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 


