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

 Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30. 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 
Halász Terézia      képviselő 
dr. Vida Rolland     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 
javasolja napirend előtt: Tájékoztató a Kodolányi Közösségi Ház és Könyvtár személyi állományában 
bekövetkező változásról. Telki Község Képviselő-testülete határozathozatal mellőzésével az 
alábbi napirendet fogadta el: 
 
Javasolt napirend:  
 
Napirend előtt:  
Tájékoztató a Kodolányi Közösségi Ház és Könyvtár személyi állományában bekövetkező 
változásról 
 
1./ Telki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 
2./ Telki község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról  
Előterjesztő: Polgármester 
 
3./A 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 
4./ Költségvetési többlet előirányzat biztosítása  
Előterjesztő: Polgármester 
 
5./ Budakeszi Református Egyházközség támogatási igénye 
Előterjesztő: Polgármester 
 
6./Környezetvédelmi Alap pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 
7./ Kodolányi közösségépítő rendezvényekhez történő biztosításának feltételei 
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Előterjesztő: Polgármester 
 
8./ Vállalkozás fejlesztési program 
Előterjesztő: Polgármester 
 
9./ A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 
10./ Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Jegyző 
 
11./ Telki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítás elfogadása 
Előterjesztő: Jegyző 
 
12./Beszámoló A jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi tevékenységről 
Előterjesztő: Jegyző 
 
13./Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkájáról 
Előterjesztő: Jegyző 
 
14./Közterületi játszóterek fejlesztése 
Előterjesztő: Polgármester 
 
Zárt ülés 
15./ Közétkeztetés közbeszerzés kiírása 
Előterjesztő: Polgármester 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Napirend előtt: Tájékoztató a Kodolányi Közösségi Ház és Könyvtár személyi állományában 
bekövetkező változásról 
 
Berényi Ildikó, intézményvezető: Könyvtárosunk felmondott, ismerős a helyzet, hogy egy művházban 
nagy a fluktuáció. Olyan embert keresünk, aki szívesen lát el könyvtáros feladat mellett 
művelődésszervezői feladatokat is. Mivel kis intézmény vagyunk és 3 fő foglalkoztatottnak kell 
megoldani a programokhoz tartozó minden feladatot (programszervezés, nyitás-zárás, ügyelet) . 
 
Telki Község Képviselő-testülete határozathozatal mellőzésével a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta. 
 
1./ Telki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati 
rendeletét 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról.  



3 
 

 
2./ Telki község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról  
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja a Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.  
 
3./A 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt 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 
75 /2022. (V.30.) Önkormányzati határozat 

 
A 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 

 
Telki község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2021 évi belső ellenőrzési terv 
végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
Felelős:               polgármester, jegyző                            
Határidő:           2022.május 31. 
 
 
4./ Költségvetési többlet előirányzat biztosítása  
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt 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 
 76 /2022. (V.30.) Önkormányzati határozat 

 
Költségvetési többlet előirányzat biztosítása 
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Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022.évi költségvetés tartalékkeret 
terhére belső ellenőri tanácsadásra a 2022.évi költségvetésben elfogadott kereten felül további 
1.500.000.- Ft-ot biztosít. 
 
Az Audit Light Kft. -vel (cégjegyzékszám: 13-09-145724) 2030 Érd, Balatoni út 103/B. kötött 
szerződést szükség esetén módosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt 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 
77  /2022. (V.30.) Önkormányzati határozat 

 
Költségvetési többlet előirányzat biztosítása 

 
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022.évi költségvetés tartalékkeret 
terhére a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő juttatások 
előírányzatot bruttó 8.000.000.- Ft-tal megemeli. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal. 
 
5./ Budakeszi Református Egyházközség támogatási igénye 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt 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 
78  /2022. (V.30.) Önkormányzati határozat 

 
Budakeszi Református Egyházközség támogatási igénye 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budakeszi Református Gyülekezet 
részére a Telkiben tartandó református istentiszteleteken használandó 15 db úrvacsorai kehely 
megvásárlásához 144.000.- Ft összegű támogatást nyújt. 

A képviselő-testület a támogatást a 2022.évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja. Felhatalmazza 
a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal                         
 
6./Környezetvédelmi Alap pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt 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 
79 /2022. (V.30.) Önkormányzati határozat 

 
Környezetvédelmi Alap pályázatok elbírálásáról 

Telki község Képviselő-testülete pályázatot írt ki Környezetvédelmi Alapból történő 2022. évi 
támogatásra. A pályázati felhívásra 2 helyi illetékességű civil szervezet és 1 magánszemély adott be 
pályázatot.  
 
A Képviselő-testület Környezetvédelmi Alapból 2022-ben az alábbi támogatást nyújtja: 
 

  
Szervezet 

 

Támogatási összege 

 KOKUKK Egyesület 380 000 
 Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány 700 000 
 Torma Tímea 0 
 Összesen 1 080 000 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket meg kösse. 
 
Határidő:  2022.06.15 
Felelős:  polgármester 

 
 
7./ Kodolányi közösségépítő rendezvényekhez történő biztosításának feltételei 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt 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 
80  /2022. (V.30.) Önkormányzati határozat 
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Közösségépítő rendezvényekhez kertibútorok (sörgarnitúra) bérletének feltételei 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi civil szervezetek, vagy 
helyi lakosok által, a telki lakosok részére szervezett ingyenesen, bárki számára látogatható 
közösségépítő közterületi rendezvények alkalmával igény esetén a Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtár a tulajdonában lévő kerti bútorokat (sörgarnitúra) az intézmény ingyenesen biztosítja az alábbi 
feltételekkel: 
 
Közösségépítő rendezvénynek minősül: minden olyan rendezvény, melynek során az itt élők a 
faluközösség kisebb, nagyobb csoportjai részére ingyenesen, bárki számára látogatható 
hagyományteremtő rendezvényt ( pl. utcai bográcsparti, stb.) vagy egyéb rendezvényt szerveznek.  
 
A bérlet feltételei: 

- a bérlet a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár szabad kapacitása mértékében 
biztosítható 

- a bérlési igényt a rendezvény előtt minimum egy héttel írásban kell jelezni az alábbi formák 
valamelyikén 
e-mail címen: kultura@telki.hu vagy telefonon a Tel: 06 26 920 826 számon 

- a bérelt bútorok ki-és be pakolásáról és azok el- és vissza szállításról a bérlőnek kell 
gondoskodnia,  

- a bútorok elszállítása a rendezvényt megelőző nap, hétvégi rendezvény esetén a megelőző utolsó 
munkanap 8-12 óra között kerülhet sor, a bútorok visszaszállítása az eseményt követő napon, 
hétvége esetén az ezt követő első munkanapon 8-12 óra között kerülhet sor. 

- a bútorokat tiszta, sértetlen állapotáról a bérlőnek kötelessége gondoskodni  
- a bútorok bérletére az intézmény éves rendes zárva tartása alatt nem tud sor kerülni 

Felelős:               intézményvezető 
Határidő:           azonnal 
 
8./ Vállalkozás fejlesztési program 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Induló előterjesztés, problémahalmazt szeretnénk áttekinteni, és cselekvési 
lehetőségre kellene bontani.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, képviselő: Ténylegesen itt működő vállalkozások kevés van. Több üzlet nyílt 
mostanában. 
 
Halász Terézia, képviselő: Örömmel látom, hogy szerepel benne a mezőgazdasági vállalkozók 
támogatása. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

81 /2022. (V.30.) Önkormányzati határozat 
 

Vállalkozás ösztönző program elindítása 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi vállalkozás ösztönző 
rendszer kidolgozását elindítja. 

Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg az előterjesztésben felsorolt vállalkozás ösztönzési 
eszközöket, dolgozza ki a település szempontjából releváns támogató eszközök biztosításának és 
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igénybevételének rendszerét, annak pénzügyi keretét, illetve tegyen javaslatot esetleges további 
döntéselőkészítő feladatokra. 

Határidő: 2022.október 31. 

Felelős: Polgármester 

 
9./ A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Nehéz lesz elfogadtatni a lakossággal hasonlóan az égetési szigorításhoz.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja a Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) 
önkormányzati rendeletét a fák védelméről, kivágásáról és pótlásáról.  
  
10./ Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja a Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) 
önkormányzati rendeletét az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül 
helyezéséről.  
  
11./ Telki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítás elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

82 /2022. (V.30.) Önkormányzati határozat 
 

Telki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítás elfogadása 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosítását, a határozat 1.számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá annak 
egységes szerkezetbe foglalását a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja 
 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a – határozat 1. pontja alapján kiállított, okiratszámmal 
ellátott –Telki Polgármesteri Hivatala alapító okiratát módosító okiratot, a 2.szűmú melléklet szerinti 
egységes szerkezetű alapító okiratot, valamint a képviselő-testületi határozatot a törzskönyvi átvezetés 
céljából küldje meg a Magyar Államkincstár részére. 
 

    Felelős:                jegyző 
    Határidő:            azonnal 
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12./Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi tevékenységről 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

83  /2022. (V.30.) Önkormányzati határozat 
 

Beszámoló  
A jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról  
és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről 

 
1. Telki község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a jegyzői hatáskörbe tartozó. 
2021. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót. 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala részére. 
 
Felelős:         jegyző 
Határidő:     2022. május 31. 
 
13./Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkájáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
84  /2022. (V.30.) Önkormányzati határozat 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, 
 a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkájáról 

 
Telki község Képviselő-testülete elfogadja a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:                    jegyző 
Határidő:                azonnal 
 
14./Közterületi játszóterek fejlesztése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt 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 

85  /2022. (V.30.) Önkormányzati határozat 
 

Közterületi játszóterek fejlesztése kivitelező kiválasztása 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program keretében 
támogatásban részesített Közterületi játszóterek fejlesztése tárgyú fejlesztés megvalósítására kiírt 
pályázatot érvényesnek és eredményesnek minősít. 
 
A beérkezett árajánlatok közül az S-Tér Kft. 1091 Budapest, Üllői út 5. III/23. hirdeti ki győztesnek. 
Második helyezett: Via Plaza Kft. (1186 Budapest, Tövishát utca 1. IV/12. ) 

A kivitelezési költségekre vonatkozó 4.345.657,- Ft +Áfa összeget az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
Zárt ülés: 
 
15./ Közétkeztetés közbeszerzés kiírása 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

86  /2022. (V.30.) Önkormányzati határozat 
 

Közétkeztetési szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, közbeszerzési 
dokumentációjának elfogadása 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki Zöldmanó Óvoda és Telki 
Pipacsvirág Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola részére közétkeztetési szolgáltatás 
biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény 112.§. 
alapján megindítja.  
Az OKFON Kft. által összeállított közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációját a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
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 


