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Iktatószám: Á/ 1  - 1  /2022 
Képviselő-testület ülése 

Rendes ülés 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 31. napján 19.00 órakor a 
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly       polgármester 
dr. Lack Mónika     jegyző  
Dr. Földvári-Nagy László    képviselő 
Halász Terézia      képviselő 
Király Péter      képviselő 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, 4 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Levenni javaslom a 
napirendek közül: 4./ Közterületi kamera rendszer fejlesztésének kérdése, 9./ A Telki 761/20 hrsz-ú 
ingatlanon található épület faház hasznosítása, 11./ Behajtási díj rendelet módosítása. 
Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 4 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./ Intézményi gyermekétkeztetés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Kodolányi János Közösségi Ház helyiséghasználatával összefüggő kérdések 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról 
„Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Zöldterület gondozásra vonatkozó keretmegállapodás módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ Belső ellenőrzési szerződés módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
6. / A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
Előterjesztő: jegyző 
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7./Telki Zöldmanó Óvoda nyári zárvatartási rendjének meghatározása 
Előterjesztő: polgármester 
 
8./ A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
9./Telki Orgona utca szabályozásához kapcsolódó területrendezések (Ingatlanrendezési szerződés – 
Telki 1022/3 hrsz. 
Előterjesztő: polgármester 
 
10./Telki Posta nyitvatartási idejével kapcsolatos tájékoztató 
Előterjesztő: polgármester 
 
11./Telki Község Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéről 
Előterjesztő: polgármester 
 
12./Bizottsági tagság megszűnése 
Előterjesztő: polgármester 
 
13./ Védőnői pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: polgármester 
 
Egyebek 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
  
Deltai Károly, polgármester:  

- A Budajenői SE TAO támogatásos konstrukcióval keresett meg, a műfüves pálya felújítása 
így oldódhat meg.  

- Új kommunikációs módszereket keresünk, elkezdtünk dolgozni a megújuláson.  
 

Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 4 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 - 4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - 
határozathozatal mellőzésével a tájékoztatót elfogadta. 
 
1./ Intézményi gyermekétkeztetés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A szolgáltató tájékoztatott, hogy ezen az árszínvonalon nem tud tovább 
szolgáltatni, de jogi akadálya van annak, hogy áremelési javaslatukat elfogadjuk. Fontos jól 
megindokolnunk, hogy miért mondjuk fel, leszögezném, hogy nem egy számunkra előnyös szerződést 
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mondunk fel, hanem mert a szerződés már tovább nem módosítható a közbeszerzési törvénynek 
megfelelően, így az ellátás biztonsága érdekében új feltételekkel kell szerződést kötnünk.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: 3 hónapra lehet felmondani a szerződést, időben kell lépünk.  
 
A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 

 1 /2022. (I.31.) Önkormányzati határozat 
 

 Tájékoztató a vásárolt étkeztetésre vonatkozó szolgáltatás helyzetéről 
 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a vásárolt étkeztetés helyzetére vonatkozó tájékoztatást 
tudomásul veszi, és az alábbiakról dönt:  
 

1. A Képviselő-testület a Hungast Vital Kft.-vel fennálló, többször módosított, közétkeztetési 
feladatok ellátására létrejött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez hozzájárul 2022. szeptember 1-ei fordulónappal, tekintettel arra, hogy a 
szerződéses ár módosítására vonatkozó közbeszerzési törvénynek megfelelő felső határt 
túllépni – a szerződésben beépített éves indexálási lehetőségen túl - nem lehet.  

2. A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt az új közbeszerzés részleteinek kidolgozására.  
  
Felelős:               polgármester 
Határidő:             azonnal 
 
2./   Kodolányi János Közösségi Ház helyiséghasználatával összefüggő kérdések 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Deltai Károly, polgármester: Az eredeti előterjesztésről nem tudunk érdemben tárgyalni, mert 
nincsenek itt azok a képviselők, akik ehhez hozzá tudnának szólni, de felmerült egy probléma amit 
tárgyaljunk meg. Igény van a rendezvények megtartására, főleg ami a fiataloknak szól, de a járvány 
helyzet miatt elvárják tőlünk, hogy ne legyenek vagy biztonságosak legyenek.  
 
Berény Ildikó, intézményvezető: Ültetett rendezvények esetén a szabályok betartása rendben van. A 
Falu disznaja rendezvényt lemondtuk, de tini diszkót tartunk. Ebben van némi ellentmondás és joggal 
kapunk tiltakozó véleményeket.  
 
Deltai Károly, polgármester: A Falu disznaja rendezvényt az önkénteseink mondták le. Az aktuális 
járványügyi protokollt mindig betartjuk. Javaslom olyan határozat megfogalmazását, hogy a testület 
támogatja a fiatalok számára megrendezett programokat a hatályos járványügyi protokoll betartásával, 
és mindenki saját felelősségére látogatja a rendezvényeket.  
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Berény Ildikó, intézményvezető: Hétköznapoként lehetnek párt rendezvény megkeresések, pártok csak 
előre kifizetett bérlet esetén jöhetnek be. Kedvezményt és hétvégi megjelenést semmiképp nem 
biztosítunk. A programok lebonyolításához stabil internetre lenne szükségünk, a közösségi háznál 
nagyon nagyok az ingadozások.  
 
Deltai Károly, polgármester: Egyetértek. Szavazzunk a fent megfogalmazott javaslatomról.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 

2 /2022. (I.31.) Önkormányzati határozat 
 

Kodolányi János Közösségi Ház helyiséghasználatával összefüggő kérdések 
 
A Képviselő-testület támogatja a fiatalok számára megrendezett programokat a hatályos járványügyi 
protokoll betartásával, és azzal, hogy mindenki saját felelősségére látogatja a rendezvényeket.  
 
Felelős:               polgármester 
Határidő:             azonnal 
 
3./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó Pályázat 
benyújtásáról „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 

3 /2022. (I.31.) Önkormányzati határozat 
 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó  
Pályázat benyújtásáról „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 

felújítása” 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása pályázat” tárgyában az alábbiak szerint dönt: 
Telki Község Önkormányzata részt vesz az ,,Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása,, című Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, karbantartása alcélú pályázaton a Telki, 
Tulipán u. 402, és 418/13 hrsz szakaszának felújításával. 
 
A beruházással érintett útszakaszok: 2089 Telki, 402 és 418/13 hrsz 
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A beruházás tervezett összköltsége: bruttó: 28.885.753,- Ft.  
 
Az önkormányzat a pályázat keretében bruttó 18.775.739,- Ft összegű támogatási igényt nyújt be. 
 
Az önkormányzat a bruttó 18.775.739,- Ft támogatási összeghez az önerőt, a bruttó 10.110.014,- Ft-ot 
a 2022.évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe a pályázati önerő mértékét 
tervezze be. 
 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat és mellékletei benyújtására, valamint az 
ezzel kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős:         Polgármester 
Határidő:     2022. február 4. 
 
 
4./ Zöldterület gondozásra vonatkozó keretmegállapodás módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 

 4 /2022. (I.31.) Önkormányzati határozat 
 

Zöldterület gondozásra vonatkozó keretmegállapodás módosítása 
 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hambuch Bt-vel (2089 Telki, 
Áfonya u. 18.) a település közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonú extenzív és 
intenzív zöldfelületek, valamint a Telki óvodák zöldterületeinek gondozásra vonatkozó 
keretszerződését módosítja: 

1. A szerződés módosítás keretében hozzájárul a keretmegállapodásban meghatározott 
szerződéses egységáraknak a 2021.évi 5,1 %-os mértékű inflációt meghaladóan további + 3,4 
%-os mértékű emeléséhez. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
5./ Belső ellenőrzési szerződés módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszem fel szavazásra. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 

 5 /2022. (I.31.) Önkormányzati határozat 
 

A belső ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó szerződés  
módosításáról 

 
1. Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
15. § (1) bekezdése szerinti a belső ellenőrzési feladatok ellátásra az Audit Light Kft. -vel 
(cégjegyzékszám: 13-09-145724) 2030 Érd, Balatoni út 103/B.vonatkozó szerződést 
módosítja és a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási díj összegét havi bruttó 
110.400,- Ft+Áfa/hó összegben határozza meg. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022.január 1. 

 
6. / A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszem fel szavazásra, 
érintettség miatt a szavazásban nem veszek részt. Rögzíteni szeretném, hogy az emeléshez a 
többletforrás rendelkezésre áll, mivel 5000 fő alatti településeken ezt az állam biztosítja. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen, de 
polgármester érintettség miatt nem szavaz– az alábbi határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 

6 /2022. (I.31.) Önkormányzati határozat 
 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a polgármester illetményére, valamint költségtérítésére vonatkozó 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71.§ (2)-(5) bekezdése alapján Deltai Károly polgármester illetményét – aki 
feladatát főállásban végzi- bruttó 780.000- Ft-ban állapítja meg 2022.január 1. napjától. 
 
A Mötv. 71.§. (6) bekezdése értelmében a polgármester havonta költségtérítésre jogosult, melynek 
mértéke az illetményének 15 %-ában azaz 117.000 Ft-ban határozza meg. 
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A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az illetmény megállapításáról a Magyar Államkincstár 
Pest Megyei Igazgatóságát haladéktalanul tájékoztassa. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   jegyző, Pénzügyi Csoport 
 
7./Telki Zöldmanó Óvoda nyári zárvatartási rendjének meghatározása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 

 7 /2022. (I.31.) Önkormányzati határozat 
 

Telki Zöldmanó Óvoda nyári zárvatartási rendjének meghatározása 
 
Telki Község képviselő-testülete a Telki Óvoda nyári zárva tartás időpontját az alábbiak szerint 
határozza meg:  
1. Telki Óvoda Harangvirág utcai székhelyének nyári zárva tartásának időtartama: 2022. július 25-től 
2022. augusztus 21-ig.  
2. Telki Óvoda Tengelice utcai telephely nyári zárva tartásának időtartama: 2022. június 27.-tól 2022. 
július 24.-ig. 
  
3. A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásának 
időtartamáról tájékoztassa a szülőket.  
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: óvodavezető 

 
8./ A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Nem rendelet alkotás, hanem tervezet összeállítása lenne a feladat, amit 
környezetvédelmi hatóságnak elküldenénk kötelező egyeztetésre.  A fakivágás pénzbeli megváltási 
lehetőségét elvetettük, nem fa, hanem fás szárú növényekre kiterjeszthetjük, gondolok a hatalmasra 
nővő leylandi ciprus féle bokrokra.  
 
Deltai Károly, polgármester: Lombkorona nagyságában is meghatározhatnánk a kivágás utáni 
újratelepítést.  
  
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

 
 8 /2022. (I.31.) Önkormányzati határozat 

 
A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet véleményezése 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fás szárú növények védelméről, 
kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet-tervezetet jóváhagyja és felkéri a jegyzőt, annak a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§-a szerinti egyeztetés lefolytatására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: jegyző 

 
9./Telki Orgona utca szabályozásához kapcsolódó területrendezések (Ingatlanrendezési 
szerződés – Telki 1022/3 hrsz. 

Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Telekszélesség rendezés.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 

 9 /2022. (I.31.) Önkormányzati határozat 
 

Telki Orgona utca szabályozásához kapcsolódó területrendezés 
(Ingatlanrendezési szerződés – Telki 1022/3 hrsz.) 

Telki Község Képviselő-testülete a Telki Orgona utca Hely Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
szerinti szabályozási szélességének kialakítása érdekében, térítésmentes területátadás formájában 
ingatlanrendezési szerződést köt a Telki, Orgona u. 1022/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanrendezési szerződés aláírására. 

Az ingatlanrendezési szerződés ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetését követően az 
önkormányzat ingatlan-vagyon kataszterét módosítani kell. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. május 3. 
 
10./Telki Posta nyitvatartási idejével kapcsolatos tájékoztató 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Posta nem fogadta el a korábbi javaslatunkat. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
nem fogadta el a Magyar Posta Zrt. -nek a Telki Posta nyitvatartási idejével kapcsolatos tájékoztatót. 
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11./Telki Község Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéről 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 10 /2022. (I.31.) Önkormányzati határozat 

 
Telki Község Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéről  

 
Telki Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 44. §-ában meghatározottak alapján – figyelemmel az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019.(X.28) Ör. számú rendelet 10. §.-ában  foglaltak alapján 
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el. 
 

Időpont Napirend 
 

Előterjesztő 

Január Intézményi gyermekétkeztetés kérdése polgármester 
 Kodolányi János Közösségi Ház helyiséghasználatával 

összefüggő kérdések 
polgármester 

 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 
vonatkozó Pályázat benyújtásáról ,,  Kötelező önkormányzati 
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása ,, 

polgármester 

 Közterületi kamera rendszer fejlesztésének kérdése  
polgármester 

 Zöldterület gondozásra vonatkozó keretmegállapodás módosítása  
polgármester 

 Belső ellenőrzési szerződés módosítása  
polgármester 

 A polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról 

jegyző 

 Telki Zöldmanó Óvoda nyári zárvatartási rendjének 
meghatározása 

 
polgármester 

 A Telki 761/20 hrsz-ú ingatlanon található épület faház 
hasznosításáról 

 
polgármester 

 A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
polgármester 

 Telki Orgona utca szabályozásához kapcsolódó területrendezések 
(Ingatlanrendezési szerződés – Telki 1022/3 hrsz. 

 
polgármester 

 Telki Posta nyitvatartási idejével kapcsolatos tájékoztató  
polgármester 

 Telki Község Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéről  
polgármester 

 Bizottsági tagság megszűnése  
polgármester 

 Védőnői pályázatok elbírálása  
polgármester 

 
Február Telki község 2022. évi költségvetés elfogadása    
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polgármester 
 Döntés a Telki Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet 

elrendeléséről 
 

polgármester 
 

Március Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve jóváhagyása.  
polgármester 

Telki elismerő díjak adományozására benyújtott javaslatok 
elbírálása 

 
polgármester 

A civil szervezetek részére nyújtandó pályázat kiírásáról  
polgármester 

Döntés a Telki Zöldmanó Óvoda beiskolázási Tervének 
jóváhagyásáról 

 
polgármester 

 
Április Tájékoztató Telki község Képviselő-testülete 2022. évi 

költségvetésének I. negyedéves végrehajtásáról. 
 

polgármester 
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 
benyújtott pályázatok elbírálása  

 
polgármester 

 
Május A 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés 

megtárgyalása 
 

polgármester 
A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló 
megtárgyalása. 

 
polgármester 

Döntés Telki Község 2021. évi Gyermekvédelmi Beszámolójának 
jóváhagyásáról 

jegyző 

 
Június Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, a körzeti megbízott 

munkájáról 
 

polgármester 
Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről  

polgármester 
Beszámoló az önkormányzat által létrehozott alapítvány(ok) 
tevékenységéről 

 
polgármester 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról jegyző 
 

Szeptember Tájékoztató Telki község Képviselő-testülete 2022.évi 
költségvetésének I. féléves végrehajtásáról. 

 
polgármester 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj-
rendszerhez való 2023. évi csatlakozás 

 
polgármester 

Telki Zöldmanó Óvoda 2021/2022. nevelési évének munkájáról  
polgármester 

A helyi temetőkről és a temetkezés szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata  

 
polgármester 

 
Október Döntés a Telki Óvoda 2022/2023. nevelési évre készült 

munkatervének jóváhagyásáról 
 

polgármester 
 

November Telki község Képviselő-testülete 2023. évi költségvetésének 
koncepciója 

 
polgármester 

A 2023. évi belső ellenőrzési-terv összeállítása  
polgármester 

Helyi adórendeletek áttekintése    
polgármester 

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetését megalapozó 
rendeletek felülvizsgálata és egyéb megalapozó döntések 

 
polgármester 
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A Képviselő-testületi ülések állandó témái: 
 Napirend tárgyalása előtti témák: 

a.) Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről: 
Előterjesztő: polgármester,  
b.) Tájékoztató a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: jegyző 

 
Felelős:  polgármester  
Határidő: azonnal 
 
12./Bizottsági tagság megszűnése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatát teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

11 /2022. (I.31.) Önkormányzati határozata 
 

Szociális Bizottsági tagság megszűnése 
 
Telki község Önkormányzat tudomásul veszi Jokó Attila a Telki község Önkormányzat képviselő-
testület Szociális Bizottság külső bizottsági tagjának 2021.01.01. hatállyal történő lemondását a 
bizottsági tagságról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
13./ Védőnői pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

12 /2022. (I.31.) Önkormányzati határozata 
Védőnői pályázatok elbírálásáról 

 
Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Telki 3. számú védőnői körzet védőnői álláshelyére 
Szuromi Andreát 3 hónap próbaidő kikötésével kinevezi. Jogállására az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései irányadóak. 
 
A védőnő illetményét és juttatásait az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény 
rendelkezései, illetve annak az egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. 
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(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Telki község Önkormányzatának Cafetéria szabályzata szerint 
állapítja meg. 
 
Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
  
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: polgármester 
 
Egyebek 
 
Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Kökörcsin utcai telekről van szó, amint a 90-es években értékesített az 
önkormányzat, az akkori gyakorlatunknak megfelelően elővásárlási jog van kikötve. Amennyiben nem 
kívánunk élni vele, javaslom az eladáshoz történő hozzájárulást.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

 13 /2022. (I.31.) Önkormányzati határozata 
Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról 

 
Telki község Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy a Telki belterület 725/11 természetben Telki, 
Kökörcsin u. 10. szám alatti belterületi ingatlan tekintetében az önkormányzat javára 
34921/1994.03.09 számon bejegyzett elővásárlási joggal nem kíván élni, arról végérvényesen lemond. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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 


