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

 Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 28. 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. Vida Rolland     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 javasolja a Csibe Bölcsi 
Nonprofit Kft. kérelme és a közétkeztetés közbeszerzés lezárása napirendi pontokat. Telki Község 
Képviselő-testülete határozathozatal mellőzésével az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Önkormányzati járdafelújítási program / Telki, Rákóczi utca (Tölgyfa utca-Erdő sor közötti 
szakaszt járdafelújítási munkák kivitelező kiválasztása 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./Telki Óvoda pedagógia asszisztens státusz engedélyezése 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./Településrendezési eszközök módosítása és változtatási tilalom elrendelése 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./2022.évi Szociális tűzifa támogatás pályázati igény benyújtása 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./ Telki Rákóczi utca szabályozásához kapcsolódó területrendezés (Ingatlanrendezési szerződés 
– Telki 17/2 hrsz. 
Előterjesztő: polgármester 
 
7./ Telki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítás elfogadása 
Előterjesztő: jegyző 
 
8./ Igazgatási szünet elrendeléséről szóló helyi rendelet  
Előterjesztő: jegyző 
 
9./A polgármester jutalmáról 
Előterjesztő: pénzügyi bizottság elnöke 
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Zárt ülés 
 
10./ Útfelújítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárása 
Előterjesztő: polgármester 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1./ Önkormányzati járdafelújítási program / Telki, Rákóczi utca (Tölgyfa utca-Erdő sor közötti 
szakaszt járdafelújítási munkák kivitelező kiválasztása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslatot 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 
  87 /2022. (VI.28.) Önkormányzati határozat 

 
Önkormányzati járdafelújítási program / Telki, Rákóczi utca ( Tölgyfa utca-Erdő sor közötti 

szakaszt járdafelújítási munkák kivitelező kiválasztása 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program keretében 
támogatásban részesített Önkormányzati járdafelújítási program / Telki, Rákóczi utca ( Tölgyfa utca-
Erdő sor közötti szakaszt járdafelújítási munkák elvégzése tárgyú fejlesztés megvalósítására kiírt 
pályázatot érvényesnek és eredményesnek minősít. 
 
A beérkezett árajánlatok közül a Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft. árajánlatát fogadja el.  

A kivitelezési költségekre vonatkozó 7.596.958, - Ft +Áfa összeget az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
 
 
2./ Telki Óvoda pedagógia asszisztens státusz engedélyezése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslatot 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 
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Képviselő-testület 
  88 /2022. (VI.28.) Önkormányzati határozat 

 
Telki Óvoda létszámfejlesztés kérdése 

Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki Óvoda létszámkeretét 
határozott időre a 2022/2023 nevelési évre terjedő időre 1 fő pedagógiai asszisztens létszámmal bővíti. 

A személyi juttatások fedezetét a 2022 és 2023.évi költségvetés biztosítja. 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
 
3./Településrendezési eszközök módosítása és változtatási tilalom elrendelése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslatot 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 
    89 /2022. (VI.28.) Önkormányzati határozat 

 
Településrendezési eszközök módosítására irányuló szerződés megkötése 

Telki község Önkormányzatának Képviselő-testülete megindítja a Helyi Építési Szabályzat módosítását, 
a Vt-A2, Vt-A3(1), Lke-E1 (1) övezet elhelyezhető lakásszámra, övezeti előírásainak pontosítása 
érdekében.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges véleményezési anyag 
elkészítésére szóló szerződés megkötésére a Kasib Mérnöki Iroda Kft-vel.  

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  

 
Deltai Károly, polgármester: Elfogadásra kerül a szerződés a képviselő-testület felhatalmazása alapján. 
A szerződést aláírom, mely így létrejött. A rendeletről történő szavazás elől elhárult az akadály. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja a Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) 
önkormányzati rendeletét változtatási tilalom elrendeléséről. 
 
4./2022. évi szociális tűzifa támogatás pályázati igény benyújtása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslatot 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 
   90 /2022. (VI.28.) Önkormányzati határozat 

 
2022.évi Szociális tűzifa támogatás pályázati igény benyújtása 

 
1. Telki község Önkormányzat úgy határoz, hogy a szociálisan rászorult lakosok szociális célú 
tűzifavásárlásának támogatásához a belügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2022. évi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1 pont és a pályázati kiírás alapján 
pályázatot nyújt be kemény lombos tűzifa igénylésére 15.000.- Ft+Áfa/erdei m3 tűzifa támogatási 
összeg igénylésére a Magyar Államkincstár felé.  
 
2. A pályázat keretében 50 erdei m3 tűzifára vonatkozó pályázatot terjeszt elő igényt.  
 
3. A Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján benyújtandó pályázathoz szükséges önerő 
összegét összesen 63.500.-Ft saját forrást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének szociális kerete 
terhére biztosítja.  
 
4. A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.  
 
5. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülő szociálisan 
rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér.  
 
6. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 
benyújtására.  
 
Határidő: 2022. augusztus 31.  
Felelős: polgármester 
 
5./Beszámoló az egészségügy helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag– 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
  91 /2022. (VI.28.) Önkormányzati határozat 

 
Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről 

 
Telki község Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta az egészségügyi alapellátás 2021.évi 
helyzetéről szóló beszámolókat. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
5./Telki Rákóczi utca szabályozásához kapcsolódó területrendezés (Ingatlanrendezési szerződés – 
Telki 17/2 hrsz. 
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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 
 92 /2022. (VI.28.) Önkormányzati határozat 

 
Telki Orgona utca szabályozásához kapcsolódó területrendezés 

(Ingatlanrendezési szerződés – Telki 17/2 és Telki 19 hrsz. 

Telki Község Képviselő-testülete a Telki 17/2 és 19 hrsz-ú ingatlanokat érintő a Pest Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 1. 805268-4/2022 iktatószámú 
telekalakítási határozat alapján elkészített ingatlanrendezési szerződést jóváhagyja. 

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

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2022. szeptember 15. 
 
6./ Telki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítás elfogadása 
Előterjesztő: jegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

  93 /2022. (VI.28.) 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. 
A képviselő-testület egyidejűleg dönt a 82/2022.(V.30.) önkormányzati határozat visszavonásáról. 
 

    Felelős:                jegyző 
    Határidő:            azonnal 

 
7./ Igazgatási szünet elrendeléséről szóló helyi rendelet  
Előterjesztő: jegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja a Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) 
önkormányzati rendeletét a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről. 
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8./A polgármester jutalmáról 
Előterjesztő: pénzügyi bizottság elnöke 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Deltai Károly polgármester elhagyja a helyiséget. A Pénzügyi Bizottság 
által javasolt határozati javaslatot 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 
  94 /2022. (VI.28.) Önkormányzati határozat 

 
A polgármester jutalmáról 

 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy Deltai Károly polgármestert 1 havi bruttó illetményének 
megfelelő összegű jutalomban részesítse. 
 
Határidő: 2022. július 5. 
Felelős: jegyző, pénzügyi csoport 
 
Zárt ülés: 

 
 Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
  95 /2022. (VI.28.) Önkormányzati határozat 

 
Útfelújítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás 

lezárása 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Útfelújítási munkák elvégzése 
Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
1. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 1. számú részajánlattételi szakaszát érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja az alábbiak szerint: 

 a Grilgép Közmű és Útépítő Kft. (2040 Budaörs, Stefánia utca 32.), a VIA-NORTONIA 
Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.), a VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/a.) és a PUHI-Tárnok Út- és 
Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlata érvényes, 

 az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 

 a közbeszerzési eljárás eredményes és  
 nyertes a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlattevő. 

 
2. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárást a 2.számú részajánlatételi felhívása tekintetében 
eredménytelenül zárja le az alábbiak szerint: 

 a Grilgép Közmű és Útépítő Kft. (2040 Budaörs, Stefánia utca 32.), a VIA-NORTONIA 
Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.), a VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/a.) és a PUHI-Tárnok Út- és 
Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlata érvényes, 

 az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 
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 a közbeszerzési eljárást eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel 
arra, hogy Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy a Kbt. 53. § (5) 
bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indított mivel a fedezet nem áll még 
rendelkezésre, azaz Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást amennyiben a 
finanszírozási forrás a Megrendelő részére nem kerül rendelkezésre bocsátásra. Jelen esetben a 
fedezet nem áll rendelkezésre és nem is várható, hogy rendelkezésre fog állni, így Ajánlatkérő 
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak 
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]. 
 

3. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 3. számú részajánlattételi felhívása tekintetében 
eredménytelenül zárja le az alábbiak szerint: 

 a Grilgép Közmű és Útépítő Kft. (2040 Budaörs, Stefánia utca 32.), a VIA-NORTONIA 
Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.), a VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/a.) és a PUHI-Tárnok Út- és 
Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlata érvényes, 

 az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 

 a közbeszerzési eljárást eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel 
arra, hogy Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy a Kbt. 53. § (5) 
bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indított mivel a fedezet nem áll még 
rendelkezésre, azaz Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást amennyiben a 
finanszírozási forrás a Megrendelő részére nem kerül rendelkezésre bocsátásra. Jelen esetben a 
fedezet nem áll rendelkezésre és nem is várható, hogy rendelkezésre fog állni, így Ajánlatkérő 
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak 
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]. 
 

4. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 4. számú részajánlattételi szakaszát érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja az alábbiak szerint: 

 a Grilgép Közmű és Útépítő Kft. (2040 Budaörs, Stefánia utca 32.), a VIA-NORTONIA 
Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.), a VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/a.) és a PUHI-Tárnok Út- és 
Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlata érvényes, 

 az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 

 a közbeszerzési eljárás eredményes és  
 nyertes a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlattevő. 

 
Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy a Kb. 53. § (5) bekezdése alapján a 4. 
rész esetében feltételes közbeszerzési eljárást indított amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési 
körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az 53. § (1) bekezdésben foglalt határidőt követően 
bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő pályázatot 
nyújtott be egy magasabb műszaki tartalommal, így amennyiben a pályázat eredményesen zárul, azaz a 
támogatásra irányuló igény elfogadásra kerül Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a 
4. részben. A képviselő-testület megállapította, hogy a benyújtott pályázat esetében a támogatásra 
irányuló igény még nem került elfogadásra, de a Támogató tartaléklistára vette, így a 4. rész esetében 
az eredménytelenségi ok nem áll fenn jelenleg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. részajánlat és a 4. részajánlat tekintetében a 
vállalkozási szerződés aláírására.  
 
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 


