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

Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 5. napján 18.00 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 
Halász Terézia      képviselő 
Király Péter      képviselő 
Hoós Péter      műszaki ügyintéző 
Tóth Mónika      pénzügyi csoportvezető 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, 5 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja. A napirendről levenni javasolja 
„Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” szóló napirendi pontot. Telki Község 
Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 5 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 
 
1./ Telki Napló megjelenésével összefüggő kérdések 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./Energetikai fejlesztési lehetőségek megvizsgálása    
Előterjesztő: polgármester 
 
3./Közvilágítás korlátozásával kapcsolatos intézkedési lehetőségek 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Beszámoló a 2022.évben megvalósított nagy felületű nyomvonal helyreállítási munkálatok 
elvégzéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ „Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt PR feladatok 
ellátása pályázat elbírálása    
Előterjesztő: polgármester 
 
6./ Polgármester munkájáról szóló értékelés 
Előterjesztő: alpolgármester 
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7./ Telki viziközművek 15 éves gördülő fejlesztési terv módosítás    
Előterjesztő: polgármester 
 
Egyebek 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Deltai Károly, polgármester: 
 

- tárgyaltam Dr. Czuczor Gergellyel, informálisan elmondta, hogy jelenleg nem várható 
támogatás energetikai költségek terén 

- honvédelmi és közbiztonsági referenst kell kijelölni, díjazás nem jár hozzá van nekünk egy 
katasztrófavédelmi referensünk, őt bízzuk meg, Bacskai Lászlót. 

- Tóth Mónika, új pénzügyi vezető röviden bemutatkozik 
 
1./ Telki Napló megjelenésével összefüggő kérdések 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Pénzügyi bizottság tárgyalta, úgy döntött, hogy rendeljük be a naplóhoz 
szükséges papírmennyiséget.  
 
Halász Terézia: Csökkenteni javaslom a kinyomtatott példányszámot, legfeljebb 300 legyen. A CBA-
ban lehet feleslegesen van kitéve, nem csak helyi lakosok viszik.   
 
Deltai Károly, polgármester: CBA-nál jól fogy, nem feltétlenül baj ez. Én azt javaslom, hogy a 
költségvetés döntsön mennyit szánunk rá és akkor lehetne csökkenteni a kinyomtatott példányszámot. 
A Pénzügyi Bizottság által elfogadott határozati javaslatot teszem fel szavazásra.   
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag– 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 140 /2022.(XII.05) számú önkormányzati határozata 

 
Telki Napló megjelenésével összefüggő kérdések 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki Község 
Önkormányzatának havonta megjelenő, ingyenes hírmagazinja a „Telki Napló” 2023.évi 
megjelenéséhez szükséges alapanyag (papír) beszerzéséhez szükséges forrást 1.048.200.- Ft+Áfa 
összegben biztosítja a 2022.évi költségvetésének tartalékkeret terhére. 
 
A testület egyúttal hozzájárul a kiadvány nyomdai munkáihoz szükséges alapanyag előzetes 
beszerzéséhez, melyhez   1.048.200.- Ft+Áfa összeget a 2022.évi költségvetésben biztosítja. 
 
Felelős:              polgármester 
Határidő:          azonnal                        
 
2./Energetikai fejlesztési lehetőségek megvizsgálása    
Előterjesztő: polgármester 
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Hoós Péter, műszaki ügyintéző: Árajánlatokat kaptunk az intézmények energetikai auditjára, elég 
magasak, a legalacsonyabb viszont életszerű és reális.  
 
Deltai Károly, polgármester: Korszerűtlen épületen passzív megoldásokkal kell segíteni, 
nyílászárócsere, szigetelés, tetőszigetelés. Ha hőszivattyút és napelemet telepítenénk, akkor csúcsra kell 
járatni a gépeket a korszerűtlen épület miatt. Napelemet most nem érdemes telepíteni, mert az újonnan 
csatlakozóknak szünetel a betáplálás lehetősége. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag– 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 141 /2022.(XII.05) számú önkormányzati határozata 

 
Energetikai beruházások előkészítése 

 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzati intézményeket (a két óvoda épület és a két 
polgármesteri hivatali épületre) érintő energetikai megtakarítást eredményező beruházások 
előkészítéséhez szakembert von be, az szakértői munkák elvégzéséhez szükséges forrásokat biztosít a 
2022.évi költségvetés tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Deltai Károly, polgármester: Javasoljátok a legalacsonyabb ajánlatot küldőt? Az L-Terv Kft.-t.? Az 
árajánlat első üteme elegendő lenne. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag– 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 142 /2022.(XII.05) számú önkormányzati határozata 

 
Energetikai audit megrendelése 

 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzati intézményeket (a két óvoda épület és a két 
polgármesteri hivatali épületre) érintő energetikai megtakarítást eredményező beruházások 
előkészítéséhez megbízza az L-TERV Épületgépész Mérnökiroda Kft. (2800 Tatabánya, Bódishegyi út 
2.) 1.000.000,- Ft + ÁFA áron. 
 
Felelős:              polgármester 
Határidő:           azonnal                        
 
3./ Közvilágítás korlátozásával kapcsolatos intézkedési lehetőségek 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által elfogadott határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra.   
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag– 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 143 /2022.(XII.05) számú önkormányzati határozata 

 
Közvilágítás korlátozásával kapcsolatos intézkedési lehetőségek 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település közigazgatási területén a 
közvilágítási feladatellátáshoz kapcsolódó villamosenergia megtakarításhoz kapcsolódóan 
energiamegtakarítási intézkedést nem hajt végre. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4./ Beszámoló a 2022.évben megvalósított nagy felületű nyomvonal helyreállítási munkálatok 
elvégzéséről 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Egészen jól haladunk a két éves megvalósításban. 
 
Dr. Földvári-Nagy László, képviselő: A bizottságnak volt egy olyan javaslata, hogy a Tücsök utcát 
mindenképpen vonjuk be.  
 
Hoós Péter: Nagyon alap módon egy aszfaltozás beleférne 2023-ban. Az utcabeli cégek is 
beszállhatnának. Viszonylag nagy itt az átmenő forgalom, kell kezdeni vele valamit. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Pénzügyi Bizottság által elfogadott határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra.   
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag– 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 144 /2022.(XII.05) számú önkormányzati határozata 

 
Beszámoló a 2022.évben megvalósított nagy felületű nyomvonal helyreállítási 

 munkálatok elvégzéséről 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat közigazgatási 
területén megvalósított nagy felületű nyomvonal helyreállítási munkálatok elvégzéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
 
5./ „Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt PR feladatok 
ellátása pályázat elbírálása    
Előterjesztő: polgármester 
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Javaslom levenni a napirendről. 
 
Határozathozatal mellőzésével a Képvisel-testület egyhangú szavazással a napirendi pontot a 
napirendről levette.  
 
6./ Polgármester munkájáról szóló értékelés 
Előterjesztő: alpolgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: A Pénzügyi Bizottság által elfogadott határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra.   
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag– 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 145 /2022.(XII.05) számú önkormányzati határozata 

 
A polgármester munkájának értékelése 

 
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Deltai Károly polgármesternek, hogy megfeszített munkával és 
felelősséggel dolgozik azon, hogy Telki a lehető legkisebb megrázkódtatással vészelje át az előttünk 
álló válságos időszakot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Felolvasnék két kedves üzenetet köszönetképpen.  
 
7./ Telki viziközművek 15 éves gördülő fejlesztési terv módosítás    
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester:  Pici változtatás, a jövő évre átvinnénk feladatokat, így az idei csökken.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag– 5 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
 146 /2022.(XII.05) számú önkormányzati határozata 

 
Telki viziközművek 15 éves gördülő fejlesztési Terv módosításáról 

 
Telki község Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő 
Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, és beruházási terve módosításait, valamint a 2. sz. 
mellékletben szereplő Telki víz-és szennyvízközmű évi felújítási és rekonstrukciós terv módosítását 
elfogadja azzal. 
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A testület felhatalmazza a polgármestert a Gördülő Fejlesztési Terv módosításának a Magyar 
Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Egyebek:  
 
Deltai Károly, polgármester:  Újabb pedagógus mondott föl az óvodában, biztos, hogy ez több további 
hullámot fog vetni. Tehát ezzel a jövővel biztosan lesz dolgunk. A Kodolányi rendezvényekről néhány 
szó, a falu disznaja rendezvény költsége elég magas, törekszünk a hagyományaink megtartására, de 
beszélnünk kell róla, hogy a rendezvényeket hogyan lehetne racionalizálni, esetleg megújítani, de 
megtartani.  
 
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 
 


