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

 Rendes 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 28. napján 18.00 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 
Hoós Péter      településüzemeltetési ügyintéző 
Berényi Ildikó       Kodolányi Köz. intézményvezető 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, 6 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Napirendek közé felvenni javasolja: 
Elvi hozzájárulás kiadása iskolai udvar felújításához 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./ Telki Óvoda továbbképzési tervének elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./Telki Zöldmanó Óvoda 2022/2023 nevelési év Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi beszámolója  
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Telki község Önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ A 2022.évi Környezetvédelmi Alap pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./Útkarbantartásokra és útfelújításokra fordítható pénzügyi keret növelése 
Előterjesztő: polgármester 
 
7./ Kutyafuttató létesítésének kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
8./ Elvi hozzájárulás kiadása iskolai udvar felújításához 
Előterjesztő: polgármester 
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Lejárt határidejű határozatok 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. / Telki Óvoda továbbképzési tervének elfogadása  
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Halász Terézia, képviselő: Van arra biztosíték, hogy itt marad az, aki elvégzi a képzést? 
 
Deltai Károly, polgármester: Igen, úgy határoztuk meg a feltételeket. Az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot 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-testület 
   35 /2022. (III.28.) Önkormányzati határozat 

 
Telki Óvoda továbbképzési és beiskolázási tervének elfogadása 

 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) 
bekezdés g) pontja, továbbá a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 
1. § (2) bekezdése alapján – jóváhagyja a Telki Zöldmanó Óvoda 2023-2028. évekre vonatkozó 
továbbképzési programját. 
 
A képviselő-testület a Telki Zöldmanó Óvoda 2022. nevelési évi beiskolázási tervével egyetért, s azt a 
költségvetésben biztosított mértékig támogatja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
2./ Telki Zöldmanó Óvoda 2022/2023 nevelési év Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása  
Előterjesztő: polgármester 
 
Koltai Piroska, alpolgármester:  Jó lenne egyeztetni a csoportokról informálisan is és az óvodavezetővel 
is.  
 
Deltai Károly, polgármester:  Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 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 

 36 /2022. (III.28.) Önkormányzati határozat 
 

Telki Zöldmanó Óvoda 2022/2023 nevelési év  
Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
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Telki község Képviselő-testülete a Telki Óvoda 2022/2023-es nevelési évére történő óvodai beiratkozás 
helyét és időpontját a következők szerint határozza meg: 
 
Beiratkozás helye:          Telki, Harangvirág u. 3. 
Beiratkozás időpontja:        2022. május 3.        8.00 – 16.00 óráig 
       2022. május 4.        8.00 – 16.00 óráig 

   2022. május 5.        8.00 – 16.00 óráig                                   
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
3./ Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi beszámolója 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Állítsunk össze egy szempontrendszert az idei fejlesztésre, látva az 
igényeket, helyi szerveződéseket.  
 
dr. Vida Rolland, képviselő: 10.000, - ft önköltséges kézműves foglalkozás óvodásoknak pontosan mit 
takar? 
 
Berényi Ildikó, intézményvezető: Utánanézek, ez egy könyvtár szervezésében tartandó programról 
lenne. 
 
Dr. Földvári-Nagy László, képviselő: Kifejezetten fiataloknak szóló programokra nagy hangsúlyt kell 
fektetni. Nincs jelenleg hagyománya, hogy rendszeresen jöjjenek a fiatalok, a diszkót nagyon jó 
kezdeményezéseknek tartom.  
 
Berényi Ildikó, intézményvezető: A diszkón keresztül építjük ki a kapcsolatrendszert a fiatalokkal, az 
Instagrammon is próbáljuk elérni őket. A fiatalokat nem csak programokkal, hanem lehetőséggel is ide 
lehet csábítani, csocsóasztal, stb. 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Az előadásokkal kapcsolatban, hogy ne legyenek átfedések a témákban 
a Szülők Akadémiájával egyeztetni érdemes.  
 
Berényi Ildikó, intézményvezető: Köszönöm a javalatot. 
 
Deltai Károly, polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 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-testület 
 

 37 /2022. (III.28.) Önkormányzati határozat 
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár beszámolója  

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kodolányi János Közösségi Ház 
és Könyvtár 2021. évi munkájáról szóló beszámolót a csatolt melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő:  azonnal 
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Felelős:  polgármester 
 
 
 
 
4./ Telki község Önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Deltai Károly, polgármester: Költségvetésben ezt más be van tervezve, ez maga a megvalósítás. Az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot 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-testület 
  38 /2022. (III.28.) Önkormányzati határozat 

 
Telki község Önkormányzat 2022.évi közbeszerzési terv elfogadása 

 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy Telki község Önkormányzatának 2022.évre szóló közbeszerzési 
tervet az alábbi tartalommal fogadja el:  
 

A közbeszerzés 
tárgya 

Tervezett 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárástípus 

Eljárás 
tervezett 

megindítása 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

intézményi 
gyermekétkeztetés 

Kbt. 112.§. nyílt 2022.második 
negyedév 

2022.09.01. 

útfelújítás, útépítés Kbt.115.§ nyílt 2022.második 
negyedév 

2022.második 
félév 

 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon 2022. évi Közbeszerzési Tervnek az EKR-
ben, Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
5./ A 2022.évi Környezetvédelmi Alap pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Iskola zöldterület rendezésre is lehet pályázni? Mennyi a keret? 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: 1,9 millió forint áll rendelkezésre. 
 
dr. Vida Rolland, képviselő: Fásítás kapcsán mindig az a gond, hogy nehezen találunk helyet, de a 
Tengelice Óvoda melletti zöld terület parkosítható? 
 
Deltai Károly, polgármester: Át lehet ezt gondolni, köszönöm a felvetést. Az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

   39 /2022. (III.28.) Önkormányzati határozat 
 

A 2022.évi Környezetvédelmi Alap pályázat kiírásáról 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Környezetvédelmi Alap 2022.évi felhasználására pályázatot ír 
ki. A Pályázati felhívást a Környezetvédelmi Alapról szóló 3/2021.(II.24.) Ör rendelet szerinti formában 
és módon hirdeti meg.  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázat megjelentetésére. 
 
Határidő:  2022.április 10.  
Felelős:  jegyző 

 
6./Útkarbantartásokra és útfelújításokra fordítható pénzügyi keret növelése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Hoós Péter, település ügyintéző: Úgy állítottuk össze a programot, hogy a programot összeállítani, hogy 
nem kellene 3 közbeszerzést kiírni, kevesebb a költség,  
 
dr. Vida Rolland, képviselő: Tücsök utca kapott megint néhány méter aszfaltot, nem olyan sok hiányzik 
az útból, erről lehetne egyeztetni? 
 
Deltai Károly, polgármester: Igen de a Tücsök utca hiányzó aszfalt rész nem lakott terület előtt van, 
előrébb vannak azok a tervek, amelyek lakott területen aszfaltot biztosítanának. Az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot 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-testület 
   40 /2022. (III.28.) Önkormányzati határozat 

 
2022.évi Útkarbantartások és útfelújítások kérdése  

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022.évben az alábbi útfelújítási és 
útkarbantartási munkákat tervezi megvalósítani.  

A kivitelező kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény 115.§. alapján indított 
közbeszerzési eljárást kíván meghirdetni.  

Felkéri a Okfon Kft-t és a Polgármesteri Hivatalt a közbeszerzési pályázat előkészítésére. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
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7./ Kutyafuttató létesítésének kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Érkezett egy ajánlat, ez nagyon jó fejlemény. Pályázatot lehetne kiírni? 
 
Halász Terézia, képviselő: Kerítés építése benne lenne? 
 
Deltai Károly, polgármester: Igen. 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Kerítéssel körbekerített lenne, ahová szabadon be lehet vinni futtatni a 
kutyákat, de kutyaiskolaként működtetné is az ajánlattevő. Ezzel a tartalommal, rövid határidővel 
kiírhatunk egy pályázatot.  
 
Deltai Károly, polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra, azzal 
a változtatással, hogy rövid határidővel írjunk ki egy pályázatot kutyafuttató létesítésére.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 41 /2022. (III.28.) Önkormányzati határozat 

 
Kutyafuttató létesítésének kérdése 

 
Telki község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonát képező 
Telki 056/27 hrsz-ú ingatlan területe egy kutyafuttatót létesítésére. 
 
Telki község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert pályázat kiírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
8./ Elvi hozzájárulás kiadása iskolai udvar felújításához 
Előterjesztő: alpolgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Felmértük az iskolaudvart, füvesíthetetlen sártengerben játszanak a 
gyerekek, mászóka felújításra szorul, strandröpi pályát homokozónak használják. A 
strandröplabdapálya helyett lehetne távolugró hely, sprint pálya. Ajánlatot kértünk a terület rendezésére, 
láthatjátok a mellékletben, ebben benne van a kis focipálya műfüvesítésére és sakk tábla műfüves 
telepítése. Főépítész támogatja ezt a megoldást. Tankerülettel egyeztetni kell, de egy elvi hozzájárulást 
szeretnék a testülettől kérni. Ez egy 20 millió forintos terv lenne, több pályázatot is megpróbálunk.  
 
Deltai Károly, polgármester: Támogatom a terveket, nagyon jó felvetés. Sajnos nincsenek erre 
pályázatok. Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 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-testület 

   42 /2022. (III.28.) Önkormányzati határozat 
 

Elvi hozzájárulás kiadása iskolai udvar felújításához 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi tulajdonosi hozzájárulást ad az Óvoda-Iskola 
Telkiben Alapítvány részére a Telki Pipacsvirág Magyar Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola 
Telki 722/5 hrsz-ú alatti ingatlan udvari felújítási munkáinak elvégzéséhez. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Lejárt határidejű határozatok napirendi pont 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Juharfa utcáéban a „meggyfa ügy” lezárult? 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Az egy hatósági eljárás volt, testület előtt a fás szárú növényekkel kapcsolatos 
rendelettervezet járt, következő ülésen is lesz róla szó.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Kökörcsin utcai telek ügy lezárult? 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Testületi döntés született, hogy az önkormányzat nem kíván élni az 
elővásárlási jogával. 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: A Kodolányiban kedvezményes bérlők ügyét ne felejtsük. 
 
Deltai Károly, polgármester: A napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárom. 
 
 
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 


