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Iktatószám:   
Közmeghallgatás 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Telki Község Képviselő-testületének 2022. október 17. napján 19.00 órakor a Kodolányi 
János Közösségi Ház Nagytermében megtartott Közmeghallgatásról. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly      polgármester 
Koltai Piroska     alpolgármester   
Halász Terézia     képviselő 
dr. Vida Roland     képviselő 
Király Péter     képviselő  
Dr. Földvári-Nagy László   képviselő 
dr. Lack Mónika    jegyző 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket.  

Deltai Károly, polgármester: Engedjék meg, hogy néhány mondatban összefoglaljam azt, amit a 
közmeghallgatásról tudni kell: minden évben egyszer kötelező, technikailag ez egy képviselő-testületi 
ülés. Ismertetem az energia-veszélyhelyzetre való felkészülés Telki vonatkozásait, az előttünk álló tél 
nehéz időszaknak ígérkezik az önkormányzat életében. Ennek során stratégiai cél az intézmények 
folyamatos működésének fenntartása, és elsősorban a takarékosságban, racionalizálásban, valamint a 
forrás-átcsoportosításokban gondolkodik Telki vezetése. 
 
Varjú Péter: Az óvodaépületek és csoportok összevonása kényszerű helyzet, de a nevelési munka 
hogyan biztosítható?  Meddig tart az összevonás? Mi a kormányzat koncepciója a kompenzálásra?  
 
Deltai Károly, polgármester: Jelenlegi ismereteink alapján a leginkább fűtésigényes időszakban 
(várhatóan november közepétől februárig) szükség lesz összevonásra, ha elrendeljük akkor úgy marad, 
mert időjárás függvényében nem tudunk ide-oda költözni és épületeket beindítani és lezárni. Nincs 
kormányzati koncepció, kormánybiztosa van a területnek, nem hagyhatnak 3200 önkormányzatot tönkre 
menni. Gyanítom a kistelepülések egy kalap alá esnek majd, sok a változó, nem tudjuk mi lesz. 
 
Móczár Gábor: Ha sportcsarnok lezárásra kerül, az hogy zajlik műszakilag?  
 
Deltai Károly, polgármester: Ha lezárásra van szükség, akkor a sportcsarnokban csupán alapszintű 
temperáló fűtés lesz.   
 
Szabó Levente: Nefelejcs utca kimaradt az útépítésből a Hosszúháton. Tervbe van vége az építés? 
Szegfű utca miért nem megtalálható a nagy online térképekben? 
 
Deltai Károly, polgármester: A terület minden utcájának nagyfelületű útjavítása a tervek között szerepel. 
A program megvalósítása során azok az utcák vannak még hátra, amelyeknél a megfelelő technikai és 
vízelvezetési feltételek megteremtése idő- és költségigényes. Szegfű utcaiak egyénileg tudják beírogatni 
a google térképbe, mely így átáll egy idő után. 
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Móczár Gábor: Közterületi rendbontás megszűnni látszik, mi a helyzet? 
 
Deltai Károly, polgármester: A közterületi rendbontásokkal kapcsolatban több feljelentés volt, másrészt 
pedig az iskolaszezon beindulása, valamint a kicsit hűvösebb esték együttesen eredményezték a helyzet 
javulását. A Mandula közben lévő faház hasznosítására kiírt pályázat sikeres volt, a cserkészek szépen 
felújították és használatba vették az épületet. Emellett a közösségi ház fiataloknak szóló programjait is 
egyre inkább magáénak érzi a helyi ifjúság. 
 
Nyúl Ede: Budakeszi buszsávokkal kapcsolatban van előrelépés? 
 
Deltai Károly, polgármester: Sajnos nagy a csend, az nehezíti, hogy mindenhez szükséges lesz elvégezni 
az út alatt futó közművek teljes cseréjét. 
 
Deltai Károly, polgármester: Az adórendeletek felülvizsgálata során egyelőre csak kisebb változások 
lesznek, legfőbb pont, hogy az elavulttá vált kedvezményrendszer eltörlése. Változtatnunk muszáj lesz 
mert az elavult kedvezmény rendszer igazságtalanságokat szül. Társasházakban lakó családok szinte 
semmi településadót nem fizetnek. Emelésre is lesz szükség a következő években. Döntés a 
közmeghallgatásig nem született, de a helyzetelemző előterjesztések már megszülettek.  
 
Több hozzászólás nem volt. Deltai Károly polgármester megköszöni a képviselőknek és a lakosoknak a 
részvételt és az ülést bezárja. 
 

 
 
dr. Lack Mónika                      Deltai Károly  

      jegyző                   polgármester 
 


