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

Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 14. napján 18.30 órakor 
a Kodolányi Közösségi Házban 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 
 
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 napirendre felvenni 
javasolja „A helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási 
szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról” szóló napirendi pontot. Koltai Piroska 
alpolgármester Egyebekben hozzá kíván szólni. Telki Község Képviselő-testülete egyhangú 
szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - határozathozatal mellőzésével az alábbi 
napirendet fogadta el: 
 
Javasolt napirend:  
 
1./Tájékoztató a 2022.évi helyi adóbevételek alakulásáról 
Előterjesztő: jegyző 
 
2./ Telki Zöldmanó Óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Telki Zöldmanó Óvoda Pedagógiai Program módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Beszámoló a Telki Zöldmanó Óvoda 2021/2022 nevelési év munkájáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ Telki Zöldmanó Óvoda 2022/2023 évi munkatervéről 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./ Beszámoló a közterület-felügyelet működéséről 2021. október- 2022. szeptember időszakra 
vonatkozóan 
Előterjesztő: polgármester 
 
7./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
Előterjesztő: polgármester 
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8./ Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló rendeleteinek 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
 
9./ Energiamegtakarítási intézkedésekkel kapcsolatos helyzetjelentés 
Előterjesztő: polgármester 
 
10./ Energiabeszerzés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
11./ Épületüzemeltetési feladatok ellátására szóló pályázat elbírálása 
Előterjesztő: polgármester 
 
12./ Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság mentesítési 
munkáinak elvégzésére vonatkozó pályázat elbírálása 
Előterjesztő: polgármester 
 
13./ A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
14./ Budajenői szennyvízcsatorna bekötés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
15./ Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: jegyző 
 
16./ A helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre 
alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Egyebek  
  
Napirend megtárgyalása: 
 
1./ Tájékoztató a 2022.évi helyi adóbevételek alakulásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Szakbizottság a napirendet tárgyalta, elfogadásra javasolta, a Pénzügyi 
Bizottság által elfogadott 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 
 120 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 

 
Tájékoztató a 2022.évi helyi adóbevételek alakulásáról 

 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2022. évi helyi 
adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2./ Telki Zöldmanó Óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Szakbizottság a napirendet tárgyalta, elfogadásra javasolta.   

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

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
121 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 

 
Telki Zöldmanó Óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki Zöldmanó Óvoda módosított 
Szervezeti és Műkődési Szabályzatát jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester, óvodavezető 
Határidő: azonnal 
 
3./ Telki Zöldmanó Óvoda Pedagógiai Program módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Nem tartom megfelelően kidolgozottnak az új tehetséggondozásról 
szóló részt, szülők szempontjából is aggályokat látok, költségvonzatáról nem nyilatkozik semmit az 
óvoda, tartok tőle, hogy a költségek meg fognak jelenni. Attól tartok, hogy a jövő évi vizsgálat 
érdekében történik ez a vállalás, ami vagy működik vagy nem. 

Deltai Károly, polgármester: Fenntartóként azt kell vizsgálni, hogy megvan-e a személyi felétel, 
költségvetési vonzat. Erre vonatkozóan nincs információnk. Ha ezt jóváhagyjuk, akkor a költségvetés 
tervezésekor megjelenhet a költség igény.  

dr. Vida Rolland, képviselő: Ezzel nem értek egyet, a Pedagógiai Program azt tartalmazza, hogy a 
tehetséggondozáshoz nem kell plusz személyi feltétel. Felsorolják az eszközöket is, hogy rendelkeznek 
vele. Szóban mondták, hogy van hozzá mindenük, forrásuk és emberük, tehát erre lehet hivatkozni, ha 
mégis megjelenne a költség igény. 

Deltai Károly, polgármester: Pár éve ugyanez volt az SNI-s programmal, olyan információt kaptunk, 
hogy nem kell hozzá további feltétel, aztán mégis kellett és nem működött a dolog. Javaslom szavazzunk 
róla, a szakbizottság támogatta az előterjesztést.  

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az 
alábbi határozatot fogadta el. 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

122 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 
 

Telki Zöldmanó Óvoda Pedagógiai Program módosításáról 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki Óvoda módosított 
Pedagógiai Programját megismerte, és azzal egyetért. 
 
Felelős: polgármester, óvodavezető 
Határidő: azonnal 
 
4./ Beszámoló a Telki Zöldmanó Óvoda 2021/2022 nevelési év munkájáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Szakbizottság nem támogatta az előterjesztést. 

A Képviselő-testület 3 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az 
alábbi határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
123 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 

 
Beszámoló a Telki Óvoda 2021/2022 nevelési év munkájáról 

 
Telki község képviselő-testület megtárgyalta és nem fogadja el a Telki Zöldmanó Óvoda 2021/2022. 
nevelési évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető                         
 
5./ Telki Zöldmanó Óvoda 2022/2023 évi munkatervéről 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Szakbizottság nem támogatta az előterjesztést. Mi itt a jogkörünk, ha nem 
fogadjuk el, akkor, hogy rendelünk hozzá jövőre költségvetést?   

dr. Vida Rolland, képviselő: Tudunk hozzárendelni költségvetést, itt most az aggályainkat fejezzük ki a 
szavzással.  

dr. Lack Mónika, jegyző: Véleményezési jogkör van. 

 A Képviselő-testület 1 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen 
– az alábbi határozatot fogadta el. 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

124 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 
 

Telki Zöldmanó Óvoda 2022/2023 évi munkatervének elfogadásáról 
 

Telki község Képviselő-testülete megtárgyalta és nem fogadja el a Telki Óvoda 2022/2023 nevelési évre 
vonatkozó munkatervét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
6./ Beszámoló a közterület-felügyelet működéséről 2021. október- 2022. szeptember időszakra 
vonatkozóan 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Behajtási engedélyekből egyáltalán nincs bevételünk, át kell gondolnunk 
jövőre ennek a területnek a finanszírozását. Más települések társulásban látják el ezt a feladatot, drága 
és nehéz feladat. Behajtási díjakat Pest megyén kívül vígan szedik. Nálunk kúriai döntés 
ellehetetlenítette. 

dr. Vida Rolland, képviselő: A bírságokból bejövő bevételek nincsenek feltüntetve. 

dr. Lack Mónika, jegyző: A behajtási díjakhoz képest elenyésző a bírságok összege.   

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

Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
125 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 

 
Beszámoló a közterület-felügyelet működéséről 2021. október-  

2022. szeptember időszakra vonatkozóan 
 

Telki község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a közterület-felügyelet beszámolóját 
működéséről 2021. október- 2022. szeptember időszakra vonatkozóan. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
7./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Halász Terézia elhagyta a helyiséget. 
 
Deltai Károly, polgármester: Az előterjesztés szerinti javaslatot teszem fel szavazásra. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag– 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

126 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 
 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
 

Telki község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló 
beszámolóját működéséről 2021. október- 2022. szeptember időszakra vonatkozóan. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
8./ Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló rendeleteinek 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Az adónemekről külön-külön szavazunk. Telekadó esetén, belterületi 
épülettel be nem épített telek esetében a telekadó mértéke I. övezetben: 120.- Ft/m2/évről 150.- 
Ft/m2/év-re, II. övezetben: 180.- Ft/m2/évről 220.- Ft/m2/évre növekszik. A d) kategóriában a belterületi 
épülettel beépített telek esetében 2500 m2-ről 2000 m2-re csökken, ami felett már fizetni kell. 
Idegenforgalmi adót 597.-Ft/fő/vendégéjszakára emelnénk 450.-Ft/fő/vendégéjszakáról. Iparűzési adót 
1,8%-ról 2 %-ra emelkednénk. Építmény adó a jövőben kedvezményeket nem tartalmazna és de sávos 
adókulcsot még nem vezetnénk be.  
 
Halász Terézia visszaérkezett a helyiségbe.  
 
Deltai Károly, polgármester: Elsőnek a telekadóról szavazunk. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 18/2022. (XI. 
15.) önkormányzati rendeletét. 
 
Deltai Károly, polgármester: Idegenforgalmi adóról szavazunk. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 
19/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendeletét. 
 
Deltai Károly, polgármester: Iparűzési adóról szavazunk. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja Telki Község Önkormányzata Képviselő- az iparűzési adóról szóló 20/2022. (XI. 15.) 
önkormányzati rendeletét. 
 
Deltai Károly, polgármester: Építményadó a következő. Rendeletalkotás előtt szavazzunk a 
kedvezményekről. Jelenleg adókedvezmény illet meg minden természetes személy adóalanyt minden, a 
lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozó után. Szavazzunk arról, hogy 
támogatjuk-e ennek a kedvezménynek a kivezetését.  
 
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 
127 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 

 
Építményadó esetében 2023. január 1.-től adókedvezményekről 

 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az építményadó esetében a jelenleg fennálló kedvezményeket 
az új építményadó rendelet megalkotásakor megszünteti.  
 
Felelős:  polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Deltai Károly, polgármester: Rendeletalkotás előtt szavazzunk a sávos adóztatást bevezetéséről. 0-150 
m2 közötti ingatlan méret esetén: 430.- Ft/m2/év, 151-300 m2 közötti ingatlan méret esetén: 600.- 
Ft/m2/év, 301 m2 feletti ingatlan méret esetén: 700.- Ft/m2/év lenne az adó mértéke. Ki nem támogatja 
a sávos adóztatást bevezetését? 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – az 
alábbi határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
128 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 

 
Építményadó esetében 2023. január 1.-től sávos adóztatás bevezetéséről 

 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az építményadó esetében a sávos adózási kulcsok bevezetését 
az új építményadó rendelet megalkotásakor nem támogatja. 
 
Felelős:  polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Deltai Károly, polgármester: Ki támogatja a sávos adóztatást bevezetését? 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 3 nem  szavazattal 1 tartózkodás mellett– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen 
– az alábbi határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
129 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 

 
Építményadó esetében 2023. január 1.-től sávos adóztatás bevezetéséről 

 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az építményadó esetében a sávos adózási kulcsok bevezetését 
az új rendelet megalkotásakor nem támogatja. 
 
Felelős:  polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Deltai Károly, polgármester: Építményadó rendeletről szavazunk a fenti kedvezményekre és sávos 
adóztatás lehetőségére vonatkozó határozatok ismeretében. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett– 6 fő képviselő volt jelen az ülésen – 
megalkotja Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének az építmény adóról szóló 
21/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendeletét. 
 
9./ Energiamegtakarítási intézkedésekkel kapcsolatos helyzetjelentés 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Éjszakai világítás lekapcsolás lehetőségét vizsgáljuk, mert egy új 
kormányrendelt lehetővé teszi néhány napja, ezzel jelentős megtakarítást lehet elérni. Nyáron egy 
éjszakai lekapcsolás 50%, télinél ez 25%, ha összeszámoljuk, kb. 30% -ot tudunk megtakarítani, 15-18 
millió forint/év volt a közvilágítás, de a jövőre nézve nem tudunk árat.  A sportcsarnok hőmérsékletet 
15 fokra állítottuk be. A versenysportnál kormányrendelet írja elő, hogy mennyi hőt kell biztosítani.  

dr. Vida Rolland, képviselő: Köszönjük az összefoglalót az óvodai energia fogyasztásról. 

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

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
130 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 

 
Energiamegtakarítási intézkedésekkel kapcsolatos helyzetjelentés 

 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Energiamegtakarítási intézkedésekkel kapcsolatos 
helyzetjelentést megismerte, azt elfogadja.  
 
Felelős:  polgármester  
Határidő: azonnal 
 
10./ Energiabeszerzés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Pénzügyi Bizottság által javasoltakat teszem fel szavazásra, mely szerint 
MVM-s szerződésben maradunk és nem nyilatkozunk a szolgáltató felé arról, hogy piaci szolgáltatótól 
vennénk igénybe energiaszolgáltatást a jövőben.  

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

 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

131 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 
 

Energiabeszerzés kérdése 
 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy MVM-től kívánja az önkormányzat az energiát beszerezni és 
nem nyilatkozunk a szolgáltató felé arról, hogy az önkormányzat más földgáz kereskedővel kötne 
szerződést a jövőben. 
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Felelős:  polgármester  

Határidő: azonnal 
 
Deltai Károly, polgármester: Közbeszerzés kiírására vonatkozó javalatot 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 
132 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 

 
Energiabeszerzés kérdése 

 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy energiabeszerzésre nem ír ki közbeszerzési pályázatot. 

Felelős:  polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Deltai Károly, polgármester: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) keretmegállapodásos 
eljárásában az energia beszerzés pályáztatására vonatkozó 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 
133 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 

 
Energiabeszerzés kérdése 

 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Telki Önkormányzat a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság (KEF) keretmegállapodásos eljárásában az energia beszerzés vonatkozásában nem kíván 
részt venni. 

Felelős:  polgármester  
Határidő: azonnal 
 
11./ Épületüzemeltetési feladatok ellátására szóló pályázat elbírálása 
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 

134 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 
 

Épületüzemeltetési feladatok ellátására szóló pályázat elbírálása 
 

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 – meghirdetett pályázatot, melyre egy 
Ajánlat érkezett eredményesnek nyilvánítja. 
 
Az Ajánlattevő által benyújtott érvényes ajánlat- mely az önkormányzat által rendelkezésre álló 
pénzügyi fedezet mértékét meghaladja – tekintetében az önkormányzat tárgyalásos eljárást folytatott le.  
A tárgyalás során az Ajánlattevő ajánlatát módosította és módosított ajánlati árként 900.000.- Ft +Áfa 
/hó, intézménybezárás esetén 765.000.- Ft+Áfa/hó Vállalkozói díjat jelölt meg. 
 
A képviselő-testület az Ajánlattevő által adott módosított ajánlatot elfogadta, annak fedezetét az 
önkormányzat 2022.évi és 2023.évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
12./ Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság mentesítési 
munkáinak elvégzésére vonatkozó pályázat elbírálása 
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 
135 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 

 
Épületüzemeltetési feladatok ellátására szóló pályázat elbírálása 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság mentesítési munkáinak elvégzésére kiírt pályázatot, melyre egy 
Ajánlat érkezett érvényesnek nyilvánítja. 
 
Az Ajánlattevő által benyújtott érvényes ajánlat - mely az önkormányzat által rendelkezésre álló 
pénzügyi fedezet mértékét meghaladja – tekintetében az önkormányzat tárgyalásos eljárást folytatott le. 
A tárgyalás során az Ajánlattevő ajánlatát módosította, a képviselő-testület úgy határozott, hogy Szűcs 
János ( 2089 Telki, Pipacs u. 10. ) Ajánlattevő módosított ajánlatát elfogadja és 2022. november 15-től 
2025. március 1-ig terjedő időszakra Vállalkozási szerződést köt vele. 
 
A képviselő-testület a szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
13./ A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
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 
136 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 

 
A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a határozat mellékletét 
képező 2023. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves ellenőrzési tervet jóváhagyja 
 

Határidő: ellenőrzési terv szerint 

Felelős: polgármester, jegyző 

 
14./ Budajenői szennyvízcsatorna bekötés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester:   

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

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
137 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 

 
Budajenői ingatlanok a Telki szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötése 

 
Telki Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elvi hozzájárulását adja a Budajenő Rozmaring utca 
30-54. szám alatti ingatlanoknak a Telki meglévő kiépített szennyvízhálózatra vonatkozó rákötéséhez. 
A rákötés csak és kizárólag az előre meghatározott ingatlanokat érintheti. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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15./ Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: jegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Képviselő-testület megalkotja 6 igen szavazattal egyhangúlag – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen 
– Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének Egyes önkormányzati rendeletek 
deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló 22/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendeletét. 
 
16./ A helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre 
alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Van már rendeletünk az igazgatási szünetről, de megerősítjük az új 
kormányrendeletben megjelentekkel.  

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

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
138 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 

 
A helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre 

alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 
 
Telki község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendeletet nem módosítja. Telki Község Polgármesteri Hivatal 2022. 
évi munkarendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2022. december 22. napjától 2022. december 
30. napjáig tart. Az igazgatási szünetre alkalmazni kell a különleges jogállású szerveknél és a helyi 
önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendeletet, azaz  

- az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kell kiadni Hivatalánál 
foglalkoztatottak részére, azzal, hogy először a 2022. évben esedékes szabadságot kell kiadni, 
ha a szabadság nem elegendő, a 2023. évben esedékes szabadságot kell kiadni, valamint  

- az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal feladatait nem látja el, az ügyfélfogadás nem 
működik, az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az előtte folyó hatósági és egyéb 
eljárások ügyintézési határidejébe. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
Egyebek: 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Szeretném a hozzájárulásotokat kérni, hogy az Óvoda-Iskola Alapítvány 
az iskola előtti zöld területre kapott támogatást más célra használhassa fel. Az iskola előtti terület zöld 
felújítása nem fenntartható ezért az óvodában szeretnénk felhasználni zöldítésre, kerti javításokra.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen, Koltai Piroska 
alpolgármester nem szavazott – az alábbi határozatot fogadta el. 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testület 

139 /2022.(XI.14.) számú önkormányzati határozata 
 

Óvoda-Iskola Alapítvány kérelme a Környezetvédelmi Alapból elnyert  
pályázat megvalósítás módosítására 

 
Telki Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 79 /2022. (V.30.) számú önkormányzati 
határozatban sz Óvoda-Iskola Alapítvány részére megítélt támogatást az ’Újra Zöldiskola Program’ 
helyett a Telki Zöldmanó Óvoda zöldfejlesztéseire fordíthatja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
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 


