
1 
 

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

 Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 28. napján 10.00 órakor a 
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly       polgármester 
Koltai Piroska      alpolgármester 
dr. Lack Mónika     jegyző  
Dr. Földvári-Nagy László    képviselő 
dr. Vida Rolland     képviselő 
Halász Terézia      képviselő 
Király Péter      képviselő 
Szilágyi Gábor      pénzügyi csop. vez. 
dr. Kiss Eszter       meghívott 
  
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, 6 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Deltai Károly polgármester felvenni 
javasolja a napirendre ’Polgári védelmi eszközök biztosításának kérdése’ 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./Szociális Bizottsági tag megválasztása 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Polgári védelmi eszközök 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./2022.évi költségvetés elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Épületüzemeltetési szerződés meghosszabbítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./A Telki 761/20 hrsz-ú ingatlanon található épület faház hasznosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./ Polgármester szabadság ütemtervéről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Egyebek 
 
Zárt ülés 
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7. / Kitüntető díjak adományozásáról  
Előterjesztő: polgármester 
  
Napirend megtárgyalása: 
 
1. / Szociális Bizottsági tag megválasztása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Kiss Eszter: Telkiben nőttem fel. Egyetemistaként Egészségnapon részt vettem, előadásokat 
tartottam, most Telkiben élek, a környezetvédelem, a szociális segítés elkötelezett híve vagyok.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
  24 /2022. (II.28.) Önkormányzati határozat 

 
Szociális Bizottsági tag megválasztása 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szociális Bizottság külső (nem 
képviselő) tagjává dr. Kiss Esztert választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
dr. Kiss Eszter esküt tesz a képviselő-testület előtt. 
 
2./ Polgári védelmi eszközök biztosításának kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
Deltai Károly, polgármester: Az ukrajnai menekültek elszállásolására Telkiben 2 önkormányzat ingatlan 
jöhet szóba, a sportcsarnok és a Kodolányi közösségi ház. Meglátásom szerint kb. 12 főt tudnánk hosszú 
távon elszállásolni, ha az ellátás költségeit vesszük figyelembe. Vagy az ellátást biztosítjuk úgy mint: 
ágy, takaró, eszközöket kapnának, orvosi vizsgálattal, élelmezés, iskola, óvodába járással vagy 
pénzügyileg tudunk segíteni, segélyszervezeten keresztül. Valamelyik megoldás mellett kell letenni a 
voksot. Nem támogatom a magánházaknál történő elszállásolást, tartok a konfliktusoktól. 
 
dr. Vida Rolland, képviselő: Az a 12 fő, hogyan érkezik majd hozzánk? 
 
Deltai Károly, polgármester: Előre nem tudjuk ezt leszervezni, Budapestre érkezett menekülteket 
segélyszervezeten keresztül tudnánk ide szervezni. Buszos szállítást meg tudunk oldani ide Telkibe.  
 
Halász Terézia, képviselő: A Katolikus Karitászhoz 18 személy (6 család ) érkezik meg ma nap a 
katolikus közösségi házba. Az elhelyezésükhöz kaptunk matracokat, takarókat. Baltási Klára a Telki 
Karitász vezetője lesz az összekötő. Valamennyi pénzügyi fedezet ( az egyházközösségi bál bevétele 
kb. 500 eft ) is rendelkezésre áll jelenleg, de nyilván ez hosszú távon nem lesz elegendő. Sok segítség 
kell a helyiektől és az önkormányzattól. Az igények felmérése zajlik. Helyi vállalkozóktól vannak 
felajánlásaink az élelmezésre.  
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Szilágyi Gábor, pénzügyi csop.vez.: A jövőre is gondolnunk kell, ha helyiségeket rendelkezésre 
bocsátunk, elesünk sportcsarnok bevételeitől, mely jelentős tétel a költségvetésben. 
 
dr. Kiss Eszter, szociális bizottsági tag: Kompromisszumos megoldásra van szükség, ahol az életünk is 
tud tovább működni. Először a pénzügyi megoldások felé lehetne elmozdulni. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Karitasz pénzügyi biztonságát kell garantálni, a menekültek egy 
nagyrésze tovább fog menni, idővel látni fogjuk, hogy ennek a 18 főnek, hogy alakul a sorsa.  
 
Koltai Piroska, képviselő: Ennek a 11 gyermeknek iskolába és óvodába járását ki fogja koordinálni? 
Magyar az anyanyelvük? Étkeztetésüket ki fogja intézni, koordinálni? 
 
Halász Terézia képviselő: Nincs információnk még arról, hogy milyen nemzetiségűek, majd ma tudunk 
meg róluk többet. 
 
Deltai Károly, polgármester: Ki kell alakítanunk egy rendszert, hogy ha megérkeznek, orvosi 
vizsgálaton, esetleg covid teszten kell túlesniük, fontos a beadott oltásaik átnézése. Több információra 
van szükségünk.  Baltási Klára koordinál.  
Javaslom, hogy szavazzunk arról, hogy az önkormányzat elkülönít a háború elől menekülő Telkibe 
érkező és elszállásolandó ukrajnai menekültek megsegítésére, ellátására 1 millió forint keret összeget 
azzal, hogy az összeget megosszuk két részre és a második 500.000 Ft feletti rész felhasználáshoz a 
testületi döntés szükséges. 
Az pénzösszeg felhasználása a Telki Karitászon keresztül történik. Az elkülönített összeg 
felhasználásakor elsődleges prioritásként a Telki Katolikus közösségi házba befogadott 18 fő ellátása 
szerepel. 
Az Önkormányzat nyisson egy adománygyűjtő alszámlát ,, Telki Segít ,, címmel, melyre fogadja a 
lakossági pénzfelajánlásokat. Az ide beérkező összegről külön nyilvántartást vezetünk, hogy tervezhető 
legyen a felhasználása. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
  25 /2022. (II.28.) Önkormányzati határozat 

 
Ukrajnai menekültek megsegítésének kérdése 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ukrajnai háború elől elmenekülő 
menekültek megsegítésére a 2022.évi költségvetéséből 1 millió forint keretösszeget különít el, azzal, 
hogy az első 500.000.- Ft felhasználását követően a második 500.000.- Ft felhasználáshoz külön testületi 
döntés szükséges. 
 
Az önkormányzat egy adománygyűjtő alszámlát nyit, ,, Telki Segít ,, címmel, melyre fogadja a 
lakossági adományokat, majd az adománygyűjtő számlára érkező összegekről külön nyilvántartást 
vezet. 
 
Az elkülönített önkormányzati támogatás összege és a beérkezett lakossági adomány felhasználása a   
Budajenő Római Katolikus Plébánia helyi karitatív szervezete a Telki Karitász csoport  
közreműködésével történik, azzal a  
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megkötéssel, hogy az átadott pénzösszeg felhasználása során elsődleges prioritáskánt a  Telki Katolikus 
Közösségi Házba befogadott és elszállásolt 18 fő ukrajnai menekült ellátása szerepel. 

 
Felelős:           polgármester 
Határidő:       azonnal 

 
 
3./ 2022.évi költségvetés elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Szavazzunk a Pénzügyi Bizottság által elfogadott rendelettervezetről azzal 
a kiegészítéssel, hogy a fent elfogadott pénzügyi keret elkülönítésével kiegészítjük a tartalékalapból. 
Rendeletről döntünk ezért minősített többség szükséges.  
  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja a Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati 
rendeletét Telki község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről 
 
  
4./ Épületüzemeltetési szerződés meghosszabbítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Szavazásra felteszem a Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati 
javaslatot.  

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
  26 /2022. (II.28.) Önkormányzati határozat 

 
Épületüzemeltetési szerződés meghosszabbítása 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Norogáz Építési és Épületgépészeti 
Szolgáltató Kft-vel (2800 Tatabánya, Blaha Lujza u. 50.) 2021. április 7. napjától fennálló Vállalkozási 
szerződést 2022. november 30-ig tartó időszakra meghosszabbítja. 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Felelős:   polgármester 
Határidő:   2022. március 6. 

 
 
5./ A Telki 761/1 hrsz-ú ingatlanon található épület faház hasznosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Koltai Piroska, képviselő: A szerződéses időszak kikötésénél figyeljünk arra, hogy a fenntartási 
időszakhoz igazodjon. 
 
Deltai Károly, polgármester: Szavazásra felteszem a Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati 
javaslatot.  
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

  27 /2022. (II.28.) Önkormányzati határozat 
 

A Telki 764/1 hrsz-ú ingatlanon található épület hasznosítására és üzemeltetésére  
vonatkozó pályázat kiírásáról 

 
Telki község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Telki, 
Mandula köz 764/1 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó pályázat lezárult. 
 
A beadási határidőn belül egy pályázat a Néri Szent Fülöp Cserkészcsapatért Alapítvány pályázata, mely 
a pályázati kiírásnak megfelel, érvényes. 
 
A pályázatban megjelölt hasznosítási elképzelés társadalmi hasznosságát a képviselő-testület támogatja. 
A képviselő-testület az épület hasznosítására kiírt pályázatot eredményesnek minősíti és a Néri Szent 
Fülöp Cserkészcsapatért Alapítvány pályázatát nyertesnek nyilvánítja, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a hasznosítási megállapodás aláírására. 
 
Felelős:               polgármester 
Határidő:           azonnal 
 
 
6./ Polgármester szabadság ütemtervéről 
Előterjesztő: jegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

  28 /2022. (II.28.) Önkormányzati határozat 
 

Polgármester szabadság ütemtervéről 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete Deltai Károly polgármester 2022. évi szabadságolási 
ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el. 

 

 Hónap Napok száma 

2022. év  
39 

munkanap 

Január 0 

Február 0 

Március 0 

Április 0 

Május 0 

Június 0 

Július 14 

Augusztus 14 
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Szeptember 1 

Október 0 

November 2 

December 8 

 
A képviselő-testület felkéri az Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Egyebek 
 
Halász Terézia, képviselő: Egy problémát szeretnék felhozni. Van egy befogadó nyilatkozatunk a 
Képviselő-testülettől, hogy az egyházközségi rendezvényeihez ingyen használhatjuk a Kodolányi 
Közösségi Ház helyiségeit. De mikor kértünk az egyházközségi rendezvényünkre 5 db asztalt, akkor 
kaptunk egy áfás számlát az asztal bérlésre. Nem értem miért kellene az ingyenes teremhasználat mellett 
az ott lévő asztalokért bérletet fizetni. Budajenőn is ingyen kapunk minden helyiséget és eszközt ilyen 
esetben.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: A Kodolányi betartotta csupán a Képviselő-testület határozatát a bérlésre 
vonatkozóan.  
 
Deltai Károly, polgármester: A Kodolányi létrejötte előtt szinte csak szóbeli megegyezések voltak ilyen 
esetekre. Gondoljuk át, nem kell most döntést hoznunk, köszönjük a probléma felvetést.  
 
Zárt ülés 
6. / Kitüntető díjak adományozásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

29 /2022.(II.28.) számú Önkormányzati határozat 
 
Telkiért Érdemérem adományozásához kapcsolódó Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 

 
Telki község Képviselő-testülete Telkiért Érdemérem adományozásáról szóló szavazás bizottsági tagjait 
megválasztja: tagok: Halász Terézia , dr. Vida Rolland, elnök: Koltai Piroska. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
  30 /2022. (II.28.) Önkormányzati határozata 

  
Telkiért Érdemérem adományozásáról 

 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telkiért Érdemérem címre az idei 
évben nem oszt ki díjat. 

Felelős:                polgármester 
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     Határidő:            azonnal 
 

Telki község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 

 31 /2022. (II.28.) Önkormányzati határozata 
 

Telki Ifjúsági díj adományozásáról 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kitüntetések, címek alapításáról 
és adományozásának rendjéről szóló 10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet értelmében Persányi 
Barnabás részére Telki Ifjúsági díjat adományoz. 

 
  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 


