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

Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 10. napján 18.30 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 
Berényi Ildikó      közösségi ház intézmény vezető 
Petrovszkiné Krizsán Adrienn     óvoda 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. A következő napirend 
sorrendet javaslom: 3./ Energia-veszélyhelyzeti intézkedési terv, 8./ Beszámoló a Telki Zöldmanó 
Óvoda 2021/2022 nevelési év munkájáról, 2./ Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
helyi adókról szóló rendeleteinek felülvizsgálata, 1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról, ezután a többi napirendi pont a meghívó 
szerint kerüljön megtárgyalásra. 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 fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: jegyző 
 
3./ Energia-veszélyhelyzeti intézkedési terv 
Előterjesztő: polgármester 
 
8./ Beszámoló a Telki Zöldmanó Óvoda 2021/2022 nevelési év munkájáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló rendeleteinek 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
 
1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Épületüzemeltetési feladatok ellátására szóló pályázat kiírása 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság mentesítési 
munkáinak elvégzésére vonatkozó pályázat kiírása 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./ A szociális igazgatásról és ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
17/2017.(X.31.) Ör. számú rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
7./ A köztemetőről és a temetkezésről szóló 20/2011. ( 09.07.) Ör. sz. rendelete módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
9./Támogatási kérelem cserkész dzsemborin való részvételhez 
Előterjesztő: polgármester 
 
10./Javaslat az általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére 
Előterjesztő: polgármester 
 
11./ „Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt Konzorciumi 
megállapodás módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
3./ Energia-veszélyhelyzeti intézkedési terv 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A terv szerinti első lépcső már életbe lépett. A legnagyobb spórolást az 
épületek összevonásával érhetjük el.  

Halász Terézia, képviselő: Javaslom, hogy a polgármesteri épületeknél 18 fokos hőmérsékletet 
rögzítsünk, hasonlóan a központi állami intézményekhez. Nem tartom jónak, hogy mi magasabb 
hőmérsékletet határozzunk meg, mint mindenhol az állam. Másik kérdésem, hogy a közvilágítás 
ütemezésével el lehetne-e érni spórolást? 

Dr. Földvári-Nagy László, képviselő: Javaslom a józan ész érvényesüljön a hőmérsékelt terén, mert ez 
az ülés is 18 fokban zajlik 1 órája és kezd kellemetlen lenni.  

Deltai Károly, polgármester: Nem hiszek a 18 fok betarthatóságában és értelmében, más a hőmérséklet 
az épület elején, az ablak mellett, a konyhában, stb, ellenőrizgetni sem tudjuk, de átírhatjuk, hogy 
törekedünk a 18 fok tartására. A közvilágítás ilyen modernizálása nagyon nagy költséggel jár, okos 
lámpák lehetőségét is megvizsgáltuk, de nem megvalósítható. Még egy olyan ötletet vizsgáltunk meg, 
hogy a zebráknál külön trafó kör legyen, de ezt a munkát meg az ELMÜ nem vállalná a tél előtt. Ha 
teljesen lekapcsolnánk éjjel a közvilágítást, akkor a gyalogátkelőket meg kellene szüntetni. A 
közvilágítás csökkentése sem opció, mert olyan akadályokat gördít a szolgáltató a nyilvántartási 
kötelezettséggel, lekapcsolási díjjal stb., hogy az egész megvalósíthatatlan, 
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Koltai Piroska, alpolgármester: Az ilyen megvizsgált spórolási lehetőségekről szeretnék tájékoztatást 
kérni.  

Deltai Károly, polgármester: A következő ülésre elkészítem. Szavazzunk. 

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

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
111/2022.(X.10.) számú önkormányzati határozata 

 
Energia-veszélyhelyzeti intézkedési terv 

 
A Képviselő-testület az energia veszélyhelyzetre figyelemmel szükséges intézkedésekről szóló 
tájékoztatást tudomásul veszi. Ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert az 1. számú melléklet szerint 
elfogadott energiaveszélyhelyzeti intézkedési terv végrehajtására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
1. / Beszámoló a Telki Zöldmanó Óvoda 2021/2022 nevelési év munkájáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Az energia veszélyhelyzeti tervet elfogadtuk, a köznevelési bizottság is 
foglalkozni fog ezzel.  

Koltai Piroska, alpolgármester: A gyermeklétszám elemzése akkor lenne érthető, hogy szerepelne az is, 
hogy hány külsős gyermek van és hány az óvodaköteles gyermek Telkiben. Megjegyzem, szerencsésebb 
lett volna, hogy ha ezt a beszámolót a köznevelési bizottság tárgyalta volna.  

dr. Vida Rolland, képviselő: Ha fel van tüntetve, hogy hány külsős gyermek van és ők miért jönnek, az 
érdekes információ lenne számunkra.  

Petrovszkiné Krizsán Adrienn, óvoda intézményvezető: Óvodakötelesek létszáma fel van tüntetve, több 
gyereket veszünk fel, minimális a nem hozzánk jövő gyerekek száma, külsős gyerekek a Telkiben 
építkező családok gyermekei.  

Deltai Károly, polgármester: Visszavihetjük a témát a köznevelési bizottságba. 

dr. Vida Rolland, képviselő: Bővíteni kellene azzal, hogy milyen a pedagógusok összetétele, minősítése. 

Petrovszkiné Krizsán Adrienn, óvoda intézményvezető: A beszámoló struktúrája jogszabályban 
meghatározott, nem tehetünk bele egyéb információkat.  

Deltai Károly, polgármester: Véleményem szerint több belekerülhet, mint ami az elvárás. Jegyző tud 
ennek utánanézni. Kérdésem, hogy az Alapítvány és az Óvoda kapcsolatát hol tudjuk dokumentálni, 
mert úgy tűnik, hogy az önként vállalt támogatások struktúrája megváltozik. Javaslom ezt a napirendet 
vegyük le a napirendről, és hozzuk vissza köznevelési bizottságra.  

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 

112 /2022.(X.10.) számú önkormányzati határozata 
 

Beszámoló a Telki Óvoda 2021/2022 nevelési év munkájáról 
 

Telki község képviselő-testület a napirendet leveszi a napirendről és a Köznevelési Bizottság ülésére 
beterjeszti.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető                        
 
2./ Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló rendeleteinek 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A pénzügyi bizottság határozati javaslatát feltehetem szavazásra, van még 
javaslat? 

dr. Vida Rolland, képviselő: A bizottságon kért javítások át lettek vezetve? Mert nem egyértelmű egy 
táblázat. Az intézmények kiadásainak táblázata sem jól van megszerkesztve.  

Deltai Károly, polgármester: Nincs, de ezt tisztázhatjuk szóban a közmeghallgatáson.  

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

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
113/2022.(X.10.) számú önkormányzati határozata 

 
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi  

adókról szóló rendeleteinek felülvizsgálata 
 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az előterjesztést közmeghallgatáson tárgyalásra alkalmasnak 
tartja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető                        
 
1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Az óvoda karácsonyi kerete rendben van, erről kell szavaznunk? 

Deltai Károly, polgármester: Erről nem tudunk szavazni, soha nem szavazunk külön, az óvodának 
megvan a mikulásünnepségre a saját kerete. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 11.) önkormányzati 
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rendeletet Telki Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
4./ Épületüzemeltetési feladatok ellátására szóló pályázat kiírása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által elfogadott 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 
114/2022.(X.10.) számú önkormányzati határozata 

Épületüzemeltetési feladatok ellátására szóló pályázat kiírása 
  

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Telki Község Önkormányzatának 
tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátására határozott időre egy évre 2022. 
december 1. napjától 2023.november 30. napjáig terjedő időre vonatkozóan pályázatot ír ki a mellékelt 
műszaki leírásban részletezett tartalommal, azzal, hogy intézménybezárás esetére is meghatároz 
feltételeket. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályáztatási eljárás lefolytatására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

5./ Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság mentesítési 
munkáinak elvégzésére vonatkozó pályázat kiírása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által elfogadott 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 
115/2022.(X.10.) számú önkormányzati határozata 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat hóeltakarítási és téli  

síkosság mentesítési munkáinak elvégzésére vonatkozó pályázat kiírása 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság mentesítési munkáinak elvégzésére 2022. november 15-től 2025. 
március 1-ig terjedő időszakra pályázatot ír ki. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályáztatási eljárás lefolytatására. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
6./ A szociális igazgatásról és ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
17/2017.(X.31.) Ör. számú rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Szakbizottság tárgyalta, szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 11.) önkormányzati 
rendeletet a szociális igazgatásról és ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
17/2017.(X.31.) Ör. számú rendelet módosításáról. 
 
7./ A köztemetőről és a temetkezésről szóló 20/2011. (09.07.) Ör. sz. rendelete módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Arról érdemes gondolkodni, hogy szeretnénk-e kizárólagos üzemeltetési jogot 
adni az üzemeltetőnknek. Azt hozta fel indokként, hogy sok gond van a külsős vállalkozókkal.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, képviselő: Nem támogatom a monopol helyzetbe hozást. Akkor a díjakat is 
nekünk kellene részletekbe menően szabályozni, ha marad a piac, akkor maga a piac szabályozza a 
kérhető árat.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: A sírhely megváltás díjemelésével alapvetően egyetértés van, de 
kizárólagosságot ne adjunk. Egy ilyen verziót elküldhetünk a fogasztóvédelemnek, hogy 
véleményezzék.  
 
Deltai Károly, polgármester: Szavazzunk az előterjesztésben szereplő javaslatról, azzal a változtatással, 
hogy csak a sírhely megváltás díjemelését hagyjuk meg a rendelettervezetben, kizárólagosságot ne 
biztosítsunk a jelenlegi üzemeltetőnek, az egyéb díjtételeket rendeletben ne szabályozzuk. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
116/2022.(X.10.) számú önkormányzati határozata 

 
a köztemetőről és a temetkezésről szóló 20/2011. (09.07.) Ör. sz.  

rendelete módosításának véleményezése 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a sírhelymegváltás 
díjemelésére vonatkozó javaslatot és felkéri a jegyzőt, hogy a rendelettervezetről a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40 §-a (5) alapján a fogyasztók területileg illetékes érdek-
képviseleti szervének véleményét kérje ki. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: jegyző 
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9./Támogatási kérelem cserkész dzsemborin való részvételhez 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Pénzügyi Bizottság 30 000 forintot javasolt támogatásként. 
 
Halász Terézia, képviselő: Azt javaslom, hogy ne támogassuk a kérelmet, különösen akkor ne, amikor 
adóemelésről és energetikai megszorításokról döntünk.  
 
Deltai Károly, polgármester: Tehát új javaslatunk van, kérem szavazzunk arról a javaslatról, hogy nem 
támogatjuk a kérelmet.  
 
A Képviselő-testület 2 nem, 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen 
– a támogatás elutasítására vonatkozó javaslatot nem támogatta. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra.  
 
A Képviselő-testület 1 nem, 2 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen 
– az alábbi határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
117/2022.(X.10.) számú önkormányzati határozata 

 
Támogatási kérelem cserkész dzsemborin való részvételhez 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem támogatja a Magyar 
Cserkészszövetség támogatási kérelmét.  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
10./ Javaslat az általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére 
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 
118/2022.(X.10.) számú önkormányzati határozata 

 
Javaslat az általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 
24.§ (1) bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörében eljárva az Érdi Tankerületi Központ által a 
2023/2024. tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatban nem tesz észrevételt. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy az általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről szóló döntéséről 
tájékoztassa az illetékes Tankerületi Központot.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
11./ „Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt Konzorciumi 
megállapodás módosítása 
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 
119/2022.(X.10.) számú önkormányzati határozata 

 
„Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt PR és 

szemléletformáló feladatok ellátására szóló gesztori feladatok 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEHOP-2.2.2-15-2021-00150 
kódszámú, „Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt Kommunikációs 
Tervének, illetve a projekt Kommunikációs feladatainak beszerzési eljárása során - a beruházással 
érintett települések támogató felhatalmazó nyilatkozata alapján - mint az agglomeráció gesztor 
települése jár el. 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kommunikációs tervet elfogadja.  

A gesztori feladatok keretében feladata kizárólag a beszerzési eljárás lefolytatására terjed ki, nem terjed 
azonban ki a beszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjével kötendő szerződés aláírására, illetve 
értelemszerűen nem terjed ki a szerződéssel kapcsolatos képviselet ellátására 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt Kommunikációs feladatainak beszerzési 
eljárása során szükséges nyilatkozatok, megállapodások aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
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 
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Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - 
határozathozatal mellőzésével a tájékoztatót elfogadja. 
 
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 


