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

 Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 2. napján 19.00 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 
Baltási Klára       Karitasz képviselője 
 
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 javasolja a napirendre: 
Telki Zöldmanó Óvoda, Tengelice utcai épület csoportszobáinak árnyékolása és Kutyafuttató 
pályázatról szóló döntés. Levenni javasolja a napirendről: 11./ Telki Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okirat módosítás elfogadása. 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 eseményekről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Tájékoztató a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról  
Előterjesztő: jegyző 
 
Egyéb tájékoztatók: 
- Menekültellátással kapcsolatos tájékoztató 
- Országgyűlési Választások és országos népszavazás lebonyolításával kapcsolatos tájékoztató 
- Helyi közútra törtnő behajtás tárgyában született Kúria döntésről szóló tájékoztató 
- Ingatlan struktúrával kapcsolatos szóbeli tájékoztató és főépítészi tájékoztató 

  
1./Helyi civil szervezetek részére nyújtható támogatásokról szóló döntés 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Tornaterem térelválasztó fal kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Közösségi Ház eszközbeszerzés támogatása 
Előterjesztő: polgármester 
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4./ Pagoda térfigyelő rendszer kiépítése 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./Telki 1458 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő pályázat kiírása 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./ Boszorkányvölgy csapadékvíz elvezetési létesítési engedély meghosszabbítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
7./ Telki 7/1 hrsz ingatlan értékesítésének kérdése. 
Előterjesztő: polgármester 
 
8./ A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló helyi rendelet irányvonalai 
Előterjesztő: polgármester 
 
9./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról 
Előterjesztő: polgármester 
 
10./ A Telki község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019 (X.28) 
önkormányzatirendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
11./ Telki Zöldmanó Óvoda, Tengelice utcai épület csoportszobáinak árnyékolása 
Előterjesztő: polgármester 
 
12./ Kutyafuttató pályázatról szóló döntés 
Előterjesztő: polgármester 
 
Zárt ülés 
13./ Útfelújítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú Közbeszerzési eljárás 
dokumentációjának elfogadása  
Előterjesztő: polgármester 
 
14./ Kitüntető címek adományozásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - 
határozathozatal mellőzésével a tájékoztatót elfogadja. 
 
Tájékoztató a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról  
Előterjesztő: jegyző 
 
Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - 
határozathozatal mellőzésével a tájékoztatót elfogadja. 
 
Egyéb tájékoztatók: 
- Menekültellátással kapcsolatos tájékoztató: 
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Baltási Klára: Második körben érkeztek családok, 11 fő van jelenleg a Katolikus Közösségi Házban, ez 
2 család, dolgoznak, és mindkét család hamarosan tovább megy, új életet kezdenek, anyagi támogatást 
kapnak ehhez, lakhatási támogatást is kapnak az államtól. Nagyon gördülékeny az ellátás és a kapcsolat. 
A gyerekek beiskolázását nem kellett intéznünk, mert máshol képzelik el az életüket. 500 ezret 
költöttünk el eddig.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

 44 /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 
Menekültellátással kapcsolatos tájékoztató 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete a menekültellátással kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős:              polgármester 
Határidő:           azonnal                         
 
- Országgyűlési Választások és országos népszavazás lebonyolításával kapcsolatos tájékoztató 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: 2022. április 3-án 85%-os részvétel volt Telkiben, 4 szavazókör volt, 
rendkívüli esemény nem történt.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

 45 /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 
 

Országgyűlési Választások és országos népszavazás lebonyolításával kapcsolatos tájékoztató 
 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országgyűlési Választások és országos népszavazás 
lebonyolításával kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős:              polgármester 
Határidő:           azonnal                         
 
- Helyi közútra törtnő behajtás tárgyában született Kúria döntésről szóló tájékoztató 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Kúria megsemmisítette a behajtási engedélyekhez kapcsolódó díjfizetés 
lehetőségét, az engedélyeztetési eljárást ugyanúgy lefolytatjuk. Visszamenőlegesen ennek nincs 
következménye. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

 46 /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 
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Helyi közútra törtnő behajtás tárgyában született Kúria döntésről szóló tájékoztató 
 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közútra törtnő behajtás tárgyában született 
Kúria döntésről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős:              polgármester 
Határidő:           azonnal                         
 
- Ingatlan struktúrával kapcsolatos szóbeli tájékoztató, főépítészi tájékoztató 
 
Láris Barnabás, főépítész: Csökkent a településképi bejelentések száma, valószínűleg az építőanyagár 
növekedés miatt. Egy főépítészi találkozó lesz itt Telkiben május hónapban a Zsámbéki-medencéből. 
Fő téma az agglomerációs kiköltözési hullám.  
 
Deltai Károly, polgármester: A nagyobb lakásszámú társasházakkal kapcsolatos kérdésekben az 
önkormányzat lehetőségeiről, mozgásteréről jogi állásfoglalást kértünk dr. Gáll-Fóris Bernadett 
ügyvédtől 
dr. Gáll-Fóris Bernadett ismertette a képviselő-testülettel a társasházi ingatlan struktúrával kapcsolatos 
cselekvési lehetőségeket tájékoztatta a testületet az önkormányzat mozgásteréről a szabályozás 
tekintetében. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

 47 /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 
 

Ingatlan struktúrával kapcsolatos szóbeli tájékoztató és a főépítészi tájékoztató 
 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete a társasházi ingatlan struktúrával kapcsolatos főépítészi 
és jogi tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős:              polgármester 
Határidő:           azonnal                         
 
1. / Helyi civil szervezetek részére nyújtható támogatásokról szóló döntés 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát teszem fel szavazásra, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a Telki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület támogatása legyen 
100.000,-Ft. Ha pénzügy technikailag egyszerűbb, akkor a különbözet lehet polgármesteri keretből. 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Támogatom. Tájékoztatlak benneteket, hogy május 21-ei 
sportrendezvényre a Telki SE pályázott, hogy egy RG-seknek megfelelő színpadunk lehessen. Ezt 
kiegészítik sportnappal, este RG előadás és sport bál lenne. Sajnos nem nyertek, de lehetne ez egy 
önkormányzati rendezvény és támogatásra visszahozhatnánk a testület elé.  
 
Deltai Károly, polgármester: Javaslom, hogy pályázónkként szavazzunk. 
 



5 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
48/2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

Telki SE részére nyújtott támogatásról szóló döntés 
 

Telki község Képviselő-testülete pályázatot írt ki a helyben működő egyesületeket, alapítványokat, 
társadalmi szervezeteket 2022. évi támogatására. A pályázati felhívásra 10 helyi illetékességű civil 
szervezet adott be pályázatot.  
 
A Képviselő-testület a Telki SE 2022. évi támogatásának összegét 950.000,- Ft-ban  határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket meg kösse. 
 

Felelős:        polgármester 
Határidő:   2022. 06.01  
   

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
49 /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

Telki Teakwon-do Sportegyesület részére nyújtott támogatásról szóló döntés 
 

Telki község Képviselő-testülete pályázatot írt ki a helyben működő egyesületeket, alapítványokat, 
társadalmi szervezeteket 2022. évi támogatására. A pályázati felhívásra 10 helyi illetékességű civil 
szervezet adott be pályázatot.  
 
A Képviselő-testület a Telki Teakwon-do Sportegyesület 2022. évi támogatásának összegét 150.000,- 
Ft-ban  határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket meg kösse. 
 

Felelős:        polgármester 
Határidő:    2022. 06.01  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

 50 /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 
KOKUKK Egyesület részére nyújtott támogatásról szóló döntés 

 
Telki község Képviselő-testülete pályázatot írt ki a helyben működő egyesületeket, alapítványokat, 
társadalmi szervezeteket 2022. évi támogatására. A pályázati felhívásra 10 helyi illetékességű civil 
szervezet adott be pályázatot.  
 
A Képviselő-testület KOKUKK Egyesület 2022. évi támogatásának összegét 110.000,- Ft-ban  
határozza meg. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket meg kösse. 
 

Felelős:        polgármester 
Határidő:      2022. 06.01 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 51/2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

Telki Női Kar részére nyújtott támogatásról szóló döntés 
 

Telki község Képviselő-testülete pályázatot írt ki a helyben működő egyesületeket, alapítványokat, 
társadalmi szervezeteket 2022. évi támogatására. A pályázati felhívásra 10 helyi illetékességű civil 
szervezet adott be pályázatot.  
 
A Képviselő-testület Telki Női Kar 2022. évi támogatásának összegét 160.000,- Ft-ban  határozza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket meg kösse. 
 

Felelős:        polgármester 
Határidő:     2022. 06.01 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
52 /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

1002. sz. Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat részére nyújtott támogatásról szóló döntés 
 

Telki község Képviselő-testülete pályázatot írt ki a helyben működő egyesületeket, alapítványokat, 
társadalmi szervezeteket 2022. évi támogatására. A pályázati felhívásra 10 helyi illetékességű civil 
szervezet adott be pályázatot.  
 
A Képviselő-testület 1002. sz. Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat 2022. évi támogatásának összegét 
160.000,- Ft-ban  határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket meg kösse. 
 

Felelős:        polgármester 
Határidő:     2022. 06.01 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
53/2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

Budajenő-Telki Székely Társulat részére nyújtott támogatásról szóló döntés 
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Telki község Képviselő-testülete pályázatot írt ki a helyben működő egyesületeket, alapítványokat, 
társadalmi szervezeteket 2022. évi támogatására. A pályázati felhívásra 10 helyi illetékességű civil 
szervezet adott be pályázatot.  
 
A Képviselő-testület Budajenő-Telki Székely Társ. 2022. évi támogatásának összegét 100.000,- Ft-ban  
határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket meg kösse. 
 

Felelős:        polgármester 
Határidő:     2022. 06.01 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az 
alábbi határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
54/2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány részére nyújtott támogatásról szóló döntés 
 

Telki község Képviselő-testülete pályázatot írt ki a helyben működő egyesületeket, alapítványokat, 
társadalmi szervezeteket 2022. évi támogatására. A pályázati felhívásra 10 helyi illetékességű civil 
szervezet adott be pályázatot.  
 
A Képviselő-testület Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány 2022. évi támogatásának összegét 3.000.000,- 
Ft-ban  határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket meg kösse. 
 

Felelős:        polgármester 
Határidő:     2022. 06.01 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 55/2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

Telki Nyugdíjas Klub Egyesület részére nyújtott támogatásról szóló döntés 
 

Telki község Képviselő-testülete pályázatot írt ki a helyben működő egyesületeket, alapítványokat, 
társadalmi szervezeteket 2022. évi támogatására. A pályázati felhívásra 10 helyi illetékességű civil 
szervezet adott be pályázatot.  
 
A Képviselő-testület Telki Nyugdíjas Klub Egyesület 2022. évi támogatásának összegét 300.000,- Ft-
ban  határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket meg kösse. 
 

Felelős:        polgármester 
Határidő:     2022. 06.01 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az 
alábbi határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
56/2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

Telki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület részére nyújtott  
támogatásról szóló döntés 

 
Telki község Képviselő-testülete pályázatot írt ki a helyben működő egyesületeket, alapítványokat, 
társadalmi szervezeteket 2022. évi támogatására. A pályázati felhívásra 10 helyi illetékességű civil 
szervezet adott be pályázatot.  
 
A Képviselő-testület Telki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2022. évi 
támogatásának összegét 100.000,- Ft-ban  határozza meg. A támogatásból 30.000,- Ft a 2022.-évi 
költségvetés tartalék keret terhére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket meg kösse. 
 

Felelős:        polgármester 
Határidő:     2022. 06.01 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 57 /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

Fiatalok Lelki Egészségért Közösségfejlesztő Egyesület részére nyújtott 
 támogatásról szóló döntés 

 
Telki község Képviselő-testülete pályázatot írt ki a helyben működő egyesületeket, alapítványokat, 
társadalmi szervezeteket 2022. évi támogatására. A pályázati felhívásra 10 helyi illetékességű civil 
szervezet adott be pályázatot.  
 
A Képviselő-testület Fiatalok Lelki Egészségért Közösségfejlesztő Egyesületet nem támogatja.  
 

Felelős:        polgármester 
Határidő:    2022. 06.01   

 
2./ Tornaterem térelválasztó fal 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-testület 
 58/2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 
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Tornaterem térelválasztó fal cseréje 
 

Telki község önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pipacsvirág Magyar-Angol 
Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem térelválasztó fal – Tankerület általi megvalósításához - 
1.063.752.- Ft  összegű anyagi támogatást nyújt a 2022.évi költségvetés tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
3./ Közösségi Ház eszközbeszerzés támogatása 
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-testület 
59 /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

A Képviselő-testület a Közösségi Ház eszközbeszerzés támogatásának kérdését leveszi a 
napirendről.  
 
Felelős:              polgármester 
Határidő:          azonnal                         
 
4./ Pagoda térfigyelő rendszer kiépítése 
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-testület 
60/2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

Pagoda térfigyelő rendszer kiépítése 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Muskátli utcai közpark területén 
található Pagoda épületének és környezetének megfigyelésére két térfigyelő kamerát szereltet fel. 
 
A kamerák kiépítése és a kapcsolódó munkák költségeire 622.000 Ft összegű forrást biztosít a 2022.évi 
költségvetés tartalékkeret terhére. 
 
Felelős:              polgármester 
Határidő:          azonnal                        
 
5./Telki 1458 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő pályázat kiírása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
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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-testület 
 61/2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

 
Telki 1458 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő pályázat kiírása 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki 1458 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú forgalomképes ingatlan értékesítésére pályázatot hirdet 2022. augusztus 31.-ig. 
 

Ingatlan címe  
(Hrsz): 

Területe 
(m2) 

 Eladási ára  
(Nettó Ft) 

Eladási ár  
(bruttó) 

1458 7568 250.000.000 250.000.000.-Ft+Áfa 
 
2.Az értékesítés során az alábbi elveket kell követni: 

- az ingatlan értékesítésénél a széleskörű nyilvánosságot kell biztosítani. 
- az ingatlan értékesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a vevőket terheli. 

 
3. Az ingatlanértékesítésből befolyó bevételt szolgálati lakás építése és útépítésre kívánja fordítani. 

 
Felelős:                    polgármester, jegyző 
Határidő:                 azonnal 

 
6./ Boszorkányvölgy csapadékvíz elvezetési létesítési engedély meghosszabbítása 
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-testület 
62   /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

Boszorkányvölgy csapadékvíz elvezetési létesítési engedély meghosszabbítása 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Boszorkányvölgy vízjogi 
létesítési engedélyének meghosszabbítása céljából 630.000.-Ft+Áfa összeget különít el az 
Önkormányzat 2022.évi költségvetés tartalékkeret terhére. 
 
Felelős:              polgármester 
Határidő:          azonnal                         
 
7./ Telki 7/1 hrsz ingatlan értékesítésének kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 



11 
 

 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság levette a napirendről a kérdést. Az újabb 
előterjesztéshez javaslom, kérjük meg a kérelmezőt, hogy szerezze be telekrész szomszédjainak 
hozzájáruló nyilatkozatát. Kérdéses számomra, hogy a HÉSZ szempontjából az építési hely megfelelő-
e, építhető-e rá egyáltalán ingatlan.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Olyan hozzájáruló nyilatkozatot kérjünk be, amely tartalmazza azt, hogy 
a megosztás célja az eladás és további ingatlan építése. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

 63  /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 
Telki 7/1 hrsz ingatlan értékesítésének kérdése 

 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Telki 7/1 hrsz ingatlan értékesítéséhez nem járul hozzá.   

 
Felelős:              polgármester 
Határidő:          azonnal                         
 
8./ A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló helyi rendelet megalkotása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Több dologban kellene koncepcionális döntést hozni, növénypótlás alapja 
a törzsátmérő 100%-a legyen-e, gyümölcsfára kiterjedjen-e, cserjékre kiterjedjen-e a rendeleti 
szabályozás, legyen-e megváltás lehetősége. Lehetne egy pozitív lista, hogy mit kell pótolni, csak 
bizonyos fajok kivágása legyen lehetséges pótlás nélkül, például ecetfa. 
 
Halász Terézia, képviselő: Pozitív szankcionálást lehetne kitalálni annak, aki ültet fát.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Javaslom a cserjéket ne pótoltassunk, gyümölcsfákat sem, maradjon a 
megváltás lehetősége mely a Környezetvédelmi Alapot gyarapítja. A pótlás alapja a darabszám lehetne, 
nem a törzsátmérő. 
 
Deltai Károly, polgármester: Koltai Piroska javaslatait 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 

64/2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 
A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról 

szóló helyi rendelet irányvonalai 
 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy fás szárú növények 
szabályozásával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 

- a cserjékre nem terjed ki a rendelet hatálya 
- gyümölcsfákra nem terjed ki a rendelet hatálya 
- pénzbeli megváltás lehetőségét tartalmazza a rendelet 
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- fakivágás esetén a pótlás alapja a kivágott fák száma 
 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a fentieknek megfelelő rendelet 
előkészítésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
9./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Nincsenek biztató hírek, az előterjesztés tartalmazza a folyamatban lévő 
pályázatokat és a beadandókat. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 65/2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a folyamatban lévő pályázatok 
állásáról, eredményéről szóló tájékoztatót elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
10./ A Telki község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019 (X.28) 
önkormányzatirendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Munkáltatói jogköröm van az intézmények vezetői felett, de más 
beleszólásom az intézmények életébe nincsen, ennek az új bizottság feladatkörei segítenek a közös 
munkában. dr. Vida Rolland lenne az elnök, Halász Teréziát, Dr. Földvári-Nagy Lászlót fogom tagoknak 
javasolni. Az iskolával is lenne hatáskörünk, tárgyalási jogkör lenne nagyrészt, pályázó pedagógusok 
terén is lenne feladat és hatáskör. Magánintézményre nem vonatkozik az új bizottság hatásköre.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Felmérést készítünk az óvodában kérdőívek formájában, ez már a 
bizottság munkájához kapcsolódik. Egy ilyen bizottság el tud indítani egy változást, főképp az óvodával 
kapcsolatban. Már az is segít, hogy teremtünk egy új fórumot. Javaslom, hogy alpolgármester 
feladatköre egészüljön ki a köznevelési és sport feladattal a rendelet függelékében. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 3.) önkormányzati 
rendeletét Telki község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 20/2019. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
  
11./ Telki Zöldmanó Óvoda, Tengelice utcai épület csoportszobáinak árnyékolása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
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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-testület 

66 /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 
 

Telki Zöldmanó Óvoda, Tengelice utcai épület csoportszobáinak árnyékolása 
 

Telki község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Telki Zöldmanó Óvoda, Tengelice utcai épület 
csoportszobáinak árnyékolásának kiépítéséhez kapcsolódó munkadíjakra 500.000,- Ft összeget biztosít 
a Telki Zöldmanó Óvoda költségvetésében a 2022.évi tartalékkeret terhére. 
 
Határidő:  2022. 06.01  
Felelős:  polgármester 
 
12./ Kutyafuttató pályázatról szóló döntés 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Egy pályázó jelentkezett, ott most van egy kerítés, lehet azt a Szabó Sándor, 
eddigi bérlő elviszi, a kerítés építésről a szerződésben rendelkezünk. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

  67/2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 
 

Kutyafuttató pályázatról szóló döntés 
 

Telki község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 41 /2022. (III.28.) önkormányzati határozattal a 
Telki 056/27 hrsz-ú ingatlanon kutyafuttató létesítése tárgyában meghirdetett pályázatra a Tarpa 
Consulting Kft-t ajánlatát elfogadja.  

Telki község Képviselő-testülete felhatalmazza a kutyafuttató létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő:  2022. 06.01  
Felelős:  polgármester 
  
Zárt ülés 
13./ Útfelújítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú Közbeszerzési eljárás 
dokumentációjának elfogadása  

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
68 /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 
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Útfelújítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás 

dokumentációjának elfogadása 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Útfelújítási munkák elvégzése 
Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációját jóváhagyja. 
 
A kivitelező kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény 115.§. alapján indított 
közbeszerzési eljárást kíván meghirdetni.  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                        
 
14./ Kitüntető címek adományozásáról 
   
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

69 /2022.(V.02.) számú Önkormányzati határozat 
Havas Ferenc díj és „Telki Egészségügyi díj” adományozásához kapcsolódó Szavazatszámláló 

Bizottság megválasztása 

 
Telki község Képviselő-testülete Havas Ferenc díj és „Telki Egészségügyi díj” adományozásáról szóló 
szavazás bizottsági tagjait megválasztja: tagok: Halász Terézia, Király Péter, elnök: Koltai Piroska. 

Koltai Piroska Szavazatszámláló Bizottság elnöke kihirdeti, hogy a képviselő-testület titkos szavazással 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
  70 /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

Kitüntető címek adományozásáról 
    „Telki Egészségügyi díj” 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2022. évben megosztott Havas 
Ferenc díjat adományoz dr. Kiss-Leizer Márta háziorvos és Mezei Borbála asszisztens részére.  

 
    Felelős:                polgármester 
    Határidő:            azonnal 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
  71 /2022. (V.02.) Önkormányzati határozat 

Kitüntető címek adományozásáról 
    Havas Ferenc díj 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2022. évben Havas Ferenc 
díjat adományoz Fülöp Ottilia részére.  

 
    Felelős:                polgármester 
    Határidő:            azonnal 
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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 


