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Iktatószám: Á/     -   /2021 
Képviselő-testület ülése 

Rendes ülés 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 13. napján 19.00 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. Felvenni javaslom a napirendek 
közé a Területi védőnői körzet kialakításáról szóló napirendi pontot. 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./ Országos Bringapark Program keretében megvalósítani tervezett kerékpáros pumpapálya 
kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./Postai szolgáltatások, csekkfizető automata felállítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Tájékoztató az önkormányzat által értékesítésre kijelölt ingatlanokról 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Érdi Tankerületi központtal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata  
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ Közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről  
Előterjesztő: jegyző 
 
6./ Közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról 
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Előterjesztő: jegyző 
 
7./ 2022.évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
 
8./ A vásárolt étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
9./ Területi védőnői körzet kialakításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
  
Deltai Károly, polgármester:  

- Menczer Támás államtitkár hívott meg és az útfejlesztési lehetőségekről beszélgettünk.  
- A fiatalok közösségi életének fejlesztését támogató alapítvány létrejöttéről beszélgettem a 

létrehozókkal.  
 

Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - 
határozathozatal mellőzésével a tájékoztatót elfogadta. 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: jegyző 
 
Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - 
határozathozatal mellőzésével a tájékoztatót elfogadta. 
 
1./ Országos Bringapark Program keretében megvalósítani tervezett kerékpáros pumpapálya 
kérdése 
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 
 

 118 /2021. (XII.13.) Önkormányzati határozata 
 

Országos Bringapark Program keretében megvalósítani tervezett 
 kerékpáros pumpapálya kérdése 

 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Országos Bringapark Program 
keretében pályázat beadását elvben támogatja egy kerékpáros pumpapálya megvalósítására, a pályázati 
részletes feltételek újra tárgyalásra kerülnek 2022-ben. 
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Telki község Önkormányzat képviselő-testülete kerékpáros pumpapálya megvalósításához a Telki 1449 
hrsz-ú ingatlant biztosítja. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:   azonnal                         

   

2./   Postai szolgáltatások, csekkfizető automata felállítása  
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 
 

119 /2021. (XII.13.) Önkormányzati határozata 
 

Csekkfizető automata felállítása 
  

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a csekk automata 
felállításának lehetőségével nem él. 
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Deltai Károly, polgármester: Továbbá korábbi beszélgetéseink alapján az alábbi nyitvatartási javaslatot 
tegyük meg a posta felé: 
Hétfő 8.00- 18.00 
Kedd 8.30-15.30 
Szerda 8.30-15.30 
Csütörtök 8.30-18.00 
Péntek 8.30-15.30 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

120 /2021. (XII.13.) Önkormányzati határozata 
 

Postai szolgáltatások nyitvatartásának kérdése 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Magyar Posta Zrt. által a 
Telki Postahivatal nyitvatartási idejének módosítására vonatkozó javaslatot nem fogadja el, az alábbi 
nyitva tartást javasolja:  
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Hétfő 8.00- 18.00 
Kedd 8.30-15.30 
Szerda 8.30-15.30 
Csütörtök 8.30-18.00 
Péntek 8.30-15.30 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
3./ Tájékoztató az önkormányzat által értékesítésre kijelölt ingatlanokról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Nem érkezett vásárlási ajánlat, de a régi posta épületre érkezett hasznosítási 
javaslat. Ha lejár a hirdetés, akkor nem javaslom újra meghirdetni. 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 
 

 121 /2021. (XII.13.) Önkormányzati határozata 
 

 Tájékoztató az önkormányzat által értékesítésre kijelölt ingatlanokról 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő forgalomképes ingatlanok hasznosításáról szóló tájékoztatást elfogadja.  
 
Felelős:                    polgármester 
Határidő:                 azonnal               
 
 
4./ Érdi Tankerületi központtal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata  
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 

122 /2021. (XII.13.) Önkormányzati határozata 
 

 Érdi Tankerületi központtal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Érdi Tankerület támogatását 
300.000,- Ft/év-ban állapítja meg.  
 
Felelős:                    polgármester 
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Határidő:                 azonnal               
 
5./ Közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről  
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 – 
megalkotja a 17/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendeletet a közszolgálati tisztviselők illetmény 
alapjáról. 
  
6./ Közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról  
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 – 
megalkotja a 18/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendeletet Telki Polgármesteri Hivatalánál 
dolgozó közszolgálati tisztviselők illetmény kiegészítéséről.   
 
7./ 2022.évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
Előterjesztő: alpolgármester 
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 

123 /2021. (XII.13.) Önkormányzati határozata 
 

 Telki Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepciója 
 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési koncepciót az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 
Határidő:  2022. költségvetési rendelet-tervezet benyújtása 
Felelős:             polgármester, jegyző 
 
8./ A vásárolt étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról  
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. 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
  124 /2021. (XII.13.) Önkormányzati határozata 

 
 A vásárolt étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról 

 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a vásárolt étkeztetésre vonatkozó tájékoztatást elfogadja. 
 
Felelős:               polgármester 
Határidő:             azonnal 
 
9./ Területi védőnői körzet kialakításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Vida Rolland, képviselő: Néhány utcát nem láttam a listában. 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Ezt pontosítjuk.  
 
Halász Terézia, képviselő: Tudnak róla a védőnők, egyetértenek a felosztással? 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Igen, a felosztáskor azonos terhekre törekedtünk.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja a 19/2021. (XII.17.) önkormányzati rendeletet a védőnői körzetek meghatározásáról. 
 
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 


