
Elszaporodtak a betörések Telkiben
Lakossági összefogás a bûnesetek visszaszorítása

érdekében

A településünkön tapasztalt nagyszámú betörés, illetve betörési kísérlet
arra ösztönözte a helyi lakosok egy csoportját, hogy tegyenek valamit
biztonságunk növelése érdekében. Ennek érdekében adatokat gyûjtöt-
tek, felvették a kapcsolatot az érdekelt szervezetekkel (rendôrség, pol-
gárôrség, önkormányzat), majd a lakosság minél szélesebb körû bevo-
nása érdekében szeptemberben két alkalommal is falufórumot szervez-
tek. Lapunkban több irányból közelítünk a témához.

Aki már átélt egy betörést…

„Itt és most” teendôk önvédelmünkért

Biztonságunk fokozása rendôri jelenléttel

Arany János: Kies ôsz

Ófalu - Üdülôtelep - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újtelep - Legelôdomb
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Még nem hallom a pacsirtát, 
Mely tavaszról zengve hírt ád
S égbe fúrja énekét;
A nap, a föld édes-ketten
Nem mulatnak önfeledten,
Váltva csókjok melegét.

Ôsz ez! Ôsz ez! … mindhiába
Tûz virágot gyér hajába,
Színli csalfán a tavaszt;
A mezôt bárhogy ruházza:
Szebb idônek rémes váza -
Közte sárgul a haraszt.

Zöld az erdôk lombja bátor,
Fénylik este a mennysátor:
Van hiány már fönn és lenn;
Csillag és lomb egyre ritka:
Ôszi hullás fájó titka
Rezgi által csöndesen.

Hasztalan, hogy új virágba
Borul ismét a fa ága,
S új szerelmet ünnepel:
Kit vidítson meddô éke?
Egy fuvallás … azzal vége:
Váltja szemfödô lepel.

Riportunk a 9. oldalon

Részletek a 6-7. oldalon

A Nagy Buborék Projekt 
Érvek és kedélyek csatája három felvonásban

A faluvezetés a tornacsarnok idei megépítésének meghiúsulása után úgy
döntött, hogy két lépcsôben valósítja meg a beruházást. Akadtak azon-
ban, akiket ez a megoldás nem nyugtatott meg, és alternatív lehetôségek
után néztek. Néhány telki lakos felvetette egy ideiglenes légtartásos sá-
torfedéssel ellátott tornaterem létesítésének lehetôségét, majd alapos
elôkészítô munka után a Képviselôtestület elé terjesztette az elképzelést.

Részletek a 10. oldalon

8. oldal

Kiemelkedô események az
egyházközségben

Október 2-án püspöki látogatásra és bérmálkodásra került sor Budajenôn,
a telki templom felújításának elsô üteme pedig a befejezéséhez közele-
dik. A részletekrôl Harkai Gábor plébános atyát kérdeztük.

Riportunk a 11. oldalon
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2005. szeptember2005. szeptember 22.22.

1. napirendi pont: Rendôrségi beszá-
moló

Elôterjesztô: Berényi Zoltán
Berényi Zoltán alezredes úr, a Budake-
szi Rendôrôrs parancsnoka beszámolt a
Zsámbéki-medence bûnözési statiszti-
káiról, vázolta a bûnözôk mozgása és a
rendôri jelenlét közötti összefüggéseket.
Felvetette egy Közbiztonsági Közalapít-
vány létrehozását, amit az érintett ön-
kormányzatokkal közösen alapítana
meg. Az önkormányzatok kuratóriumi
tagot delegálhatnának, így közvetlenül
befolyásolhatnák az alapítvány mûkö-
dését. Alezredes úr vállalná, hogy az ön-
kormányzatok által befizetett hozzájáru-
lásnak megfelelô összeget ô is elôterem-
tene a helyi vállalkozásoktól. Elmondta,
hogy Páty 500 ezer forintot megszava-
zott a jövô évi költségvetésébôl erre a
célra, majd felkérte Telki Képviselôtes-
tületét az alapítvány támogatására.
A képviselôk kifejtették támogatási
szándékukat, azonban a döntést késôbb-
re halasztották, egyben megkérték Beré-
nyi alezredes urat, hogy dolgozza ki azo-
kat a garanciákat, amik biztosítják, hogy
az alapítvány segítségével megnövekvô
rendôri jelenlét Telki számára is érzékel-
hetô lesz. (A témához kapcsolódó írása-
inkat lásd a 8-9-10. oldalon!)

2. napirendi pont: Folyószámla hitel-
keret megújítása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármes-
ter
Az elôterjesztés szerint az október 15.-
én lejáró OTP folyószála hitelkeret
meghosszabbítása célszerû a falu szá-
mára. Varga Mihály kérte a testületet,
hogy hatalmazzák fel a hitelkeret meg-
újítására, amit a képviselôk egyhangú
szavazással megtettek. 

3. napirendi pont: Üdülôterület köz-
mûfejlesztési koncepció megtárgya-
lása

Elôterjesztô: Móczár Gábor képviselô
Az elôterjesztô felvetette egy cselekvé-
si terv kidolgozásának szükségességét,
amely zárt idôkereten belül meghatá-
rozza a szükséges lépések megtételének
sorrendjét és idejét.
Polgármester úr hozzászólásában el-
mondta, hogy nem keletkezett forrás a
beruházásra, még a közmû- és úttervez-
tetést sem lehetett beindítani, lehetôség
csak a szokásos ôszi kátyúzásokra van.
Annyit tudnak ehhez hozzátenni, hogy

az újabb rátöltés elôtt egy speciális
munkagéppel egyenesre maratják az
egyenetlen útfelületet. Egy jelenlévô
üdülôtelepi lakos felvetette, hogy érde-
mes lenne akár ideiglenes vízelvezetô
árkot készíteni az utak szélére. Varga
Mihály szerint ez murvás utak esetében
ablakon kidobott pénz lenne, mert a víz
a keréknyomokban talál utat magának,
ezért nem lehet kiterelni az út szélére.
Egy hozzászóló lakos felvetette a mart
aszfaltos megoldást, aminek költsége
1200-1500 forint között van négyzet-
méterenként. Végül az elfogadott
kompromisszumos javaslat szerint az
Üdülôtelep gyûjtôútjának számító Hó-
virág utca szélén próbaképpen szik-
kasztóárkok kerülnek kialakításra.

4. napirendi pont: Sportpálya feletti
légtartásos sátor beruházás

Elôterjesztô: Móczár Gábor képviselô,
az Oktatási és Kulturális Bizottság el-
nöke
A napirendi ponttal részletesen foglal-
kozunk „A Nagy Buborék Projekt” c.
írásunkban a 6-7. oldalon!

5. napirendi pont: Vízdíj és csatorna-
díj helyzete

Elôterjesztô: Móczár Gábor, képviselô
Az elôterjesztés szerint nehezen átlát-
ható a vízdíj és a csatornadíj számításá-
nak módja, amire reagálva Varga Mi-
hály a következôket mondta:
A lakossági ivóvíz- és szennyvíz szol-
gáltatási díjat az állam támogatja, a tá-
mogatás mértékérôl minden évben a
Tárcaközi Bizottság dönt. 2005-ben a
vízdíj és csatornadíj együttes köbméte-
renkénti árának 601 Ft + áfa feletti részét
állja az állam támogatás formájában.
Telkiben tavaly csökkent a csatornadíj
268 Ft + áfáról 206 Ft + áfára. A víz-
szolgáltatás hatósági ára nem változott,
tavaly is és idén is 588 Ft + áfába kerül.
A vízdíj és a csatornadíj együttes össze-
ge azonban mindkét évben magasabb
volt a lakosság által maximálisan fize-
tendô 601 Ft + áfánál, így az afölötti
részt az állam állta. A csatornadíj csök-
kenése miatt tehát a lakosság által fize-
tett csatornadíj és a vízdíj mértékének
aránya változott, az összességben le-
számlázásra kerülô 601 Ft + áfán belül.

6. napirendi pont: Tôkeemelés a Telki
Víz Kft-ben

Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármes-
ter
Polgármester úr tájékoztatta a képvise-

lôket, hogy a Telki Víz Kft. a szenny-
víztisztító refinanszírozása kapcsán 20
ezer forintos tôkeemelést szándékozik
végrehajtani, ami miatt az önkormány-
zat tulajdonrésze 51,67 százalékról
51,66 százalékra módosul. A testület
ehhez egyhangúlag hozzájárult.

7. napirendi pont: A szennyvíztisztító
refinanszírozás közbeszerzési eljárása

Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármes-
ter
A közbeszerzés eredményesen lezárult,
a refinanszírozásra a CIB Bank kínálta
a legkedvezôbb feltételeket. A bank a
mûvelethez garanciákat kért, amik sze-
rint szabad bejárást kér a szennyvíztisz-
tító területére, valamint értesítést vár a
Telki Víz Kft. pénzügyi mûveleteirôl. A
testület egybehangzó szavazással a ga-
ranciákat megadta.

Egyebek:

Varga Mihály tájékoztatta a képviselô-
ket, hogy a fôépítésszel fennálló szer-
zôdést felmondta. Az új fôépítész kine-
vezése folyamatban van. Ez a lépés a
lezáratlan ügyeket nem érinti.

2005. október2005. október 13.13.

1. napirendi pont: Sportpálya feletti
légtartásos sátor beruházás

Elôterjesztô: Móczár Gábor képviselô,
az Oktatási és Kulturális Bizottság el-
nöke
A napirendi ponttal részletesen foglal-
kozunk „A Nagy Buborék Projekt” c.
írásunkban a 6-7. oldalon!

2.  napirendi pont: Iskola státuszigé-
nye

Elôterjesztô: Móczár Gábor képviselô,
az Oktatási és Kulturális Bizottság el-
nöke
Félállású adminisztratív munkaerô al-
kalmazása vált szükségessé az iskolá-
ban. Az oktatási referens által készített
alapos elôkészítô anyagot az OKB is
tárgyalta, és javasolja a testületnek a
státusz megszavazását. A képviselôk
egyhangúlag jóváhagyták a státuszi-
gényt.

3. napirendi pont: Oktatási intézmé-
nyek és a hivatal közötti kommuni-
káció kérdése

Elôterjesztô: Móczár Gábor képviselô,
az Oktatási és Kulturális Bizottság el-
nöke
Az elôterjesztés szerint az oktatási in-

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl
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tézmények nem, vagy csak késve kap-
nak választ a hivataltól a felterjesztett
ügyekben. Ez jellemzô a hétköznapi
ügymenetre és a költségvetési kérdé-
sekre is. Móczár Gábor szerint ezen ja-
vítani kell.
Varga Mihály szerint valóban baj van a
kommunikációval, de hogy ezért ki a
felelôs, azt meg kell vizsgálni. 
A hivatalt a jegyzô testesíti meg, neki

kell továbbadnia a feladatokat. A napi
gyakorlat nem ez. Szét kell választani,
hogy mely kérdésekkel kell az oktatási
intézményeknek az OKB-hoz, a jegy-
zôhöz, vagy a közoktatási referenshez
fordulni.
A képviselôk felkérték Lack Mónika
jegyzôt, hogy vegyen részt a következô
OKB ülésen.

4. napirendi pont: Az egészségház pro-
jekt lezárása

Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármes-
ter
Az egészségház kivitelezésére kiírt
közbeszerzési eljárás eredménytelenül
végzôdött, ezért az elôterjesztô a pro-
jekt lezárását kérte. 
Móczár Gábor kifogásolta, hogy nem
látta a közbeszerzés kiírását. Varga Mi-
hály elmondta, hogy a kiírás minden
képviselô részére továbbítva lett, a kép-
viselôk véleményezték is azt, errôl
jegyzôkönyv is készült. 
A képviselôtestület végül egyhangú
szavazással eredménytelenség miatt le-
zártnak minôsítette a közbeszerzést.

5. napirendi pont: SPAR beruházás
kérdése

Elôterjesztô: Baltási Gábor képviselô, a

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizott-
ság elnöke
A PTB szeptember 13-i ülésén a SPAR
kérdésének Képviselôtestület általi új-
ratárgyalása mellett határozott. A napi-
rendi pont Varga Mihály polgármester
kérésére elnapolásra került. 

6. napirendi pont: Ingatlanhányad
megvásárlása

Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármes-
ter
A temetôvel határos 1859 négyzetméte-
res ingatlan három tulajdonosa közül az
egyik felkínálta a telek egyharmadának
eladását 340 ezer forintért. A képviselôk
a temetô bôvítése céljából egyhangú sza-
vazással a vétel mellett döntöttek. 

7. napirendi pont: Közmeghallgatás
idôpontjának meghatározása

Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármes-
ter
A testület november 10.-re tûzte ki a
közmeghallgatás napját.

8. napirendi pont: Rendôrségi üzem-
anyag kérdése

Elôterjesztô: Móczár Gábor, képviselô
Az elôterjesztô felvetette, hogy Buda-
jenôhöz hasonlóan Telki is felajánlhat-
na havi 20 ezer forint benzinpénzt a
Budakeszi Rendôrôrs részére. Varga
Mihály elmondása szerint most is
adunk 10 ezer forintot, de ennek hatá-
sát nem érzékeljük. Véleménye szerint
biztosíték kellene, hogy a mi hasz-
nunkra fordítják a felajánlást. Végül a
testület egyhangúlag döntött újabb 20
ezer forintnyi üzemanyag-támogatás-
ról. A támogatást üzemanyagkártya

formájában fogjuk biztosítani.

9. napirendi pont: Képviselôi fogadóó-
rák kérdése

Elôterjesztô: Halász Terézia, képviselô
A képviselô asszony hangsúlyozta a
képviselôi fogadóórák szükségességét.
A képviselôk úgy döntöttek, hogy a
fogadóóráik idôpontját a Telki Napló-
ban közzéteszik majd.

10. napirendi pont: Óvoda bôvítésének
kérdése

Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármes-
ter
Köztudott, hogy az óvodát kinôtte a fa-
lu. A faluvezetés keresi a megoldást.
Felmerült, hogy egy óvodához közeli
BECCO ház bérlése megoldást jelent-
het, de ezek nehezen felelnek meg az
elôírásoknak. A másik megoldás a meg-
lévô bérlakások épületét felhasználni
óvoda céljára. A közoktatási referens
készített errôl egy anyagot, ami szerint
az önkormányzat két bérlakás céljára
szolgáló épülete közül a Zápor utca 7.
szám alatti megfelelô lehet, azonban
szükséges a kérdés alapos körüljárása. 

2005. október2005. október 18.18.

Rendkívüli testületi ülés

Egyetlen napirendi pont: Sportpálya
feletti légtartásos sátor beruházás
Elôterjesztô: Móczár Gábor képviselô,
az Oktatási és Kulturális Bizottság el-
nöke
A napirendi ponttal részletesen foglal-
kozunk „A Nagy Buborék Projekt” c.
írásunkban a 6-7. oldalon! 

Avar és kerti hulladék égetése
Az ôsz beköszöntével a kiskertekben
megkezdôdik az avar és kerti hulladékok
eltüzelése, amely nagy odafigyelést igé-
nyel, mivel elég egy kis szél, ami könnyen
tovább viheti az égô leveleket. Az avart és
a kerti hulladékot csak olyan helyen és te-
rületen szabad égetni, ahol az égetés a
személyi biztonságot nem veszélyezteti,
vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
Az égetést a reggeli és az esti levegôréteg
hômérséklet változása miatt célszerû 9 és
17 óra között, héfôtôl szombatig, szél-
csendben végezni.
Ha sok az égetni való, a tûzgyújtás megkezdése elôtt ajánlatos a helyet körbeásni. A
tûz ôrzésérôl és veszély esetén, annak eloltásáról a tûz gyújtója köteles gondoskodni.
A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát
stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható. Az ége-
tés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

Köveskuti Tünde   

A Telki 

Önkormányzat

Képviselôtestülete

közmeghallgatástközmeghallgatást
tart

2005. november 10-én, 

18 órától

az iskolában.

Minden érdeklôdôt várnak.
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2004. decemberében az országgyûlés elfogadta a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvényt, a KET-et.
Az új eljárási törvény a közel 50 éves államigazgatási eljárás ál-
talános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt (ÁE.) váltotta
fel.
Az új jogszabály 2005. november 1.-én lép hatályba. A törvény
jelentôs mértékben megváltoztatja a közigazgatási eljárás mene-
tét, tartalmát és követelményrendszerét.
A KET legfôbb újítása az ÁE-hez képest, hogy az ügyfelet teszi
az eljárás központjává a hivatalok helyett.
Az új eljárási törvény alapvetôen megváltoztatja az ügyfelek le-
hetôségeit, eljárásbeli jogait, a hatóság és az ügyfelek kapcsola-
tát. 
Az új törvény alapelvi szinten követeli meg: a szakszerôséget,
egyszerûséget, gyorsaságot, a részrehajlás nélküli ügyintézést, a
tisztességes ügyintézéshez, valamint a határidôre való ügyinté-
zéshez, a nem szabályszerû ügyintézéssel az ügyfélnek okozott
kárnak a polgári jog szabályai szerinti megtérítéséhez való jo-
got.
Az új törvény számtalan új jogintézményt hoz be a közigazga-
tási eljárásba.

Az ügyféli kör fogalmát a KET a korábbi meghatározáshoz ké-
pest kiegészíti.
„Ügyfél az a természetes személy, vagy jogi személy, továbbá
jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezet, akinek (amely-
nek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti…”
„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a létesítménnyel kap-
csolatos, illetve tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás-
ban ügyfél a hatásterületén lévô valamennyi ingatlan tulajdono-
sa, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerû használó-
ja.”

Hatásterület: Az, amelyre a tervezett létesítmény, vagy tevé-
kenység rendes üzemvitel mellett folyamatosan, vagy rendsze-
resen számottevôen hátrányos fizikai hatást gyakorol. 

Az elsôfokú eljárás legfontosabb új szabályai, 

jogintézményei

Ügyintézési határidô marad az általános 30 nap, azonban az épí-
tésügyi engedélyezési eljárásban a határidô 60 nap.
A KET azonban egyes ügyekben eltérô rövidebb határidôt is
megállapíthat.

Új rendelkezés az ügyfél értesítése az eljárás megindításáról.

Jelenleg csak jogszabályban rögzített esetekben kell az ügyfelet
értesíteni, ez most kötelezô érvényûvé válik. Ha törvény vagy
kormányrendelet eltérôen nem rendelkezik a hivatalból indult el-
járás megindításáról, az ügyfelet 5 napon belül értesíteni kell. Az
ügyfél kérelmére indult eljárásban, ha ezt az ügyfél külön kéri,
szintén értesítést küld a hivatal. Elektronikus úton érkezett kére-
lem esetén az értesítési határidô 3 nap.
Nagyszámú ügyfelet érintô esetben hirdetményi úton kell az ügy-
feleket értesíteni.

A közigazgatási szerv hallgatása az ügyfelek jogait súlyosan

sérti. Az új szabályozás szerint a felügyeleti szerv soron kívül, de
legkésôbb a tudomásul szerzéstôl számított 5 napon belül ki-
vizsgálja a hatóság mulasztásának okát.
A jogszabály meghatározza a felettes szerv által tehetô intézke-
déseket. Ha az ügyfél a 30 napos ügyintézési eredménytelenül
eltelt idôt követôen jelzi a felettes szervnek az eljárási mulasz-
tást, a felettes szerv utasítást ad az eljáró szervnek kötelezettsé-
ge teljesítésére. Ekkor a közigazgatási szerv számára még ma-
rad 25 nap az érdemi ügyintézésre.

Új és fontos jogintézmény: A Ket a hivatalokban meglevô ada-
tok összegyûjtésének terhét leveszi az ügyfél válláról és a hiva-
talokra hárítja. Az ügyféltôl nem lehet szakhatósági állásfogla-
lás csatolását kérni. A szakhatóságot a hatóság keresi meg. Az a
szabály a továbbiakban nem lesz alkalmazható, amely szerint,
ha a szakhatóság határidôre nem nyilatkozik, hozzájárulását
megadottnak kell tekinteni. 
Az ügyféltôl a továbbiakban nem kérhetô olyan adat igazolása,
amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilván-
tartása tartalmaz.

Hatósági közvetítô: A hatósági közvetítô a lakosság körében el-
ismert, és képzett személyek döntéshozatali eljárásba való bevo-
nását szolgálja. A közvetítô az ügy tárgyához igazodó felsôfokú
végzettségû személy.
A közvetítô közvetít, s egyben az ügyfelek valamint a hatóság
együttmûködésével segít megtalálni a kölcsönösen elfogadható
megoldást.

Új jogintézmény a jogutódlás fogalma

A hivatalból indított vagy folytatott eljárásban a kiesô ügyfél he-
lyébe annak polgári jog szerinti jogutódja lép.
A jogelôd kérelmére indított eljárásban a jogutódlás a jogutód ké-
relme alapján következik be, errôl a hatóság végzéssel dönt.

Tanú és hatósági tanú:

A Ket egyrészt megfosztja az ügyfelet attól a lehetôségtôl, hogy
jelen lehessen a tanú meghallgatásnak annak a részén, amikor a
tanú, valamennyi törvény által védett titokról tesz vallomást.
Új eljárási szabály, hogy a tanúvallomás nem használható fel bi-
zonyítékként, ha az tanúként meg nem hallgatható személy ta-
núvallomásából származik, vagy olyan tanúvallomás, melynek
a tételekor a tanút nem figyelmeztették arra, hogy a tanúvallo-
más mikor tagadható meg.
A tanú adatait elkülönítetten lezárt borítékban kell az ügy irata-
ihoz csatolni.

Az eljárás akadályozásának következményei:

Az eljárás akadályozásának következménye lehet az ügyfelet
sújtó eljárási bírság, amelynek összege 5.000.- Ft-ra emelkedik. 

Értesítés a bizonyítási eljárás befejezésérôl:

Szintén új jogintézménye a törvénynek, hogy az ügyfelet értesí-
teni kell a bizonyítási eljárás befejezésérôl, és eléje kell tárni az
összes bizonyítékot annak érdekében, hogy élni tudjon jogaival.
Az értesítés távbeszélôn vagy elektronikus úton is történhet. Így
még a határozat meghozatala elôtt szembesülhet az ügyfél a fel-

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004.évi CXL. törvény ( KET ) hatályba lépésérôl és fontosabb rendelkezéseirôl



HH II VV AA TT AA LL II  HH ÍÍ RR EE KK

2005. október 55TELKI napló

tárt eredményekkel. Az az idôszak, amíg a bizonyítékokat megte-
kintheti, nem számít bele az ügyintézési határidôbe. Nem célsze-
rû túl sok idôt biztosítani, mert ez elhúzhatja az elintézési határ-
idôt.

A hatóság döntése

A hatóság november 1.-tôl kétfajta döntést 
- Eljárási kérdésekben végzést,
- az ügy érdemében határozatot hozhat.

Hatósági szerzôdés

Új és garanciális lehetôség a hatósági szerzôdés. Ez a nyugati
országokban már bevált hatósági szerzôdés, lehetôvé tesz az
elôírt bírságolás helyett ésszerû, megegyezéses alapokon nyug-
vó, önkéntes jogkövetés elômozdítását.
Ennek alkalmazása esetén a jogsértô vállalhatja, hogy meghatá-
rozott idôn belül teljes körûen helyreállítja a jogsértést, a ható-
ság pedig eltekint az azonnali bírságolástól.
Amennyiben azonban az ügyfél nem teljesíti a szerzôdésben
vállaltakat a hatóság a bírságot kiszabja.

A jogorvoslatok
A másodfokon hozott határozat jogerôs és végrehajtható. Jelen-
leg a másodfokú döntés jogerôs, de végrehajtani csak a bírói fe-
lülvizsgálatot követôen lehet.
A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat jogintézményein túl-
menôen újdonság az újrafelvételi eljárás, valamint a méltányos-
sági eljárás.

A végrehajtásra vonatkozó új szabályok
A hatóságnak a végrehajtásra irányuló kérelem beérkezésétôl
számított 5 napon belül el kellett rendelni a végrehajtást, hiva-
talból indult eljárás esetén, pedig a végrehajtás követô 5 napon
belül.
Pénzkövetelésnél eddig a munkabérre vezettek végrehajtást, a
jövôben a szabad rendelkezésû, pénzügyi intézetnél kezelt
számlára vezetett végrehajtás lesz érvényben.

A munkáltatók és pénzintézetek felelôssége hangsúlyt kap, ha
nem teljesítik a hatóság intézkedését.
A közigazgatási határozatok hatékonyabb végrehajtása, a pénz-
követelések sikeres behajtása érdekében 2008-tól „végrehajtó
szolgálat” kiépítését írja elô körzeti szinten.

Elektronikus ügyintézés
A kérelem elôterjesztése 

A jogszabály lehetôséget nyújt majd az ún. elektronikus ügyin-
tézés fokozatos bevezetésére is. A megfelelô elektronikus azo-
nosítóval és elektronikus postafiókkal rendelkezô ügyfél – a tör-
vényi kivételeket leszámítva – igényelheti a kérelme e-mail út-
ján történô intézést.
Elsô lépésként a hivatal internetes honlapján november 1.-tôl
megjelenik az internetes tájékoztató rendszer a www.telki.hu
honlap Hivatal címszó alatt. Ezen az oldalon tájékozódhatnak az
ügyfelek az egyes ügyfajták ügyleírásáról, az illetékes ügyinté-
zô elérhetôségérôl, és itt vállnak letölthetôvé a különbözô eljá-
rásokhoz tartozó iratminták.
A változásokkal kapcsolatban a hivatali munka szerves részét
képezô hatósági munka összetettebbé, bonyolultabbá válik,  a
hivatali munkateher ugrásszerûen meg fog nôni.
Mivel a KET jelentôsen megnöveli hivatalunk és az ügyintézôk
leterheltségét, ezúton kérjük az ügyfeleket, hogy a Polgármeste-
ri Hivatal ügyfélfogadási rendjét szíveskedjenek szigorúan be-
tartani.
November 1.-tôl a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idôn
kívül csak halotti anyakönyvezés esetén fogad ügyfelet.
Fenti rendelkezést az ügyintézés hatékonysága érdekében szigo-
rúan be fogjuk tartani.

Megértésüket elôre is köszönjük.

Ügyfélfogadás: Pénztári órák:

Hétfô: 14-18 óráig Hétfô: 13.00 -  17 óráig
Szerda: 8-16 óráig Szerda: 9.30 -   15 óráig
Péntek: 8-12 óráig

Lack Mónika
jegyzô

Budajenô Község

Tûzoltó Egyesülete 

felhívást tesz közzé!
Várjuk mindazon hölgyek, urak, és fiata-
lok jelentkezését (már 9 éves kortól),
akik a Fôvárosi Tûzoltó Parancsnokság-
gal karöltve a két falu tûzmegelôzési
munkálataiban szívesen részt vennének.
Munkájukkal, tudásukkal hozzájárulná-
nak, hogy a községek élete tûzoltó-tech-
nikai szempontból tökéletesebb és biz-
tonságosabb legyen. 
Jelentkezni lehet a Budajenôi és Telki
Polgármesteri Hivatalokban, valamint a
06 30 546 9232, illetve a 06 26 371 483
telefonszámokon. A jelentkezôk miután
megfelelnek a feltételeknek, oktatásban
részesülnek. 

Vratny László Attila
Tûzoltó Parancsnok
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Amint arról korábbi lapszámunkban hírt
adtunk (Telki Napló 2005. július – Mikor
épül?), az idei évre betervezett nagyberu-
házás, a tornacsarnok építése meghiúsult,
miután az összes engedély beszerzését kö-
vetô kivitelezôi közbeszerzési eljárás során
érkezett legkedvezôbb ajánlat is lényege-
sen, mintegy 200 millió forinttal magasabb
volt az elôzetes költségbecslés alapján várt
összegnél. A faluvezetés ezért úgy döntött,
hogy két lépcsôben valósítja meg a beru-
házást. Elsô ütemben az eredetileg terve-

zett 300 millió forint értékben a tornate-
rem épülne meg a kiszolgáló létesítmények
nélkül, valamint  az elodázhatatlan isko-
labôvítés (tantermek és tanári) valósulna
meg. Minderre azonban már csak a követ-
kezô költségvetési évben lenne lehetôség. 
Akadtak azonban, akiket ez a megoldás
nem nyugtatott meg, és alternatív le-
hetôségek után néztek. Három telki lakos,
a Telki Fórumot is üzemeltetô Danóczy
Balázs, Móczár Balázs és dr. Varga Tamás
felvetették egy ideiglenes légtartásos sátor-

fedéssel ellátott tornaterem létesítésének
lehetôségét. Az ügynek Móczár Gábor ön-
kormányzati képviselôt is megnyerve, ala-
pos elôkészítô munka után a Képviselôtes-
tület elé terjesztették az elképzelést. A té-
mával eddig három alkalommal foglalko-
zott a testület, a nagy viharokat kavaró,
esetenként a személyeskedést sem nélkü-
lözô ülésekrôl az alábbiakban számolunk
be, megkísérelve összegezni az azóta Bu-
borék Projekt néven futó beruházás körü-
li érveket és ellenérveket is.

A Nagy Buborék Projekt
Érvek és kedélyek csatája (eddig) három felvonásban

Az ülés elsô napirendi pontjaként Móczár
Gábor képviselô beszámolt az elôkészítô
munka állásáról. Elôvezette, hogy a legraci-
onálisabb megoldás az lenne, ha nem az is-
kola udvarán, hanem az iskola elôtti füves
területen, a Fôútra merôlegesen elhelyezve
épülne meg a sátor. Elmondása szerint eb-
ben az esetben távolabb kerülne a lakóhá-
zaktól a létesítmény, megmaradna az iskola-
udvari sportpálya is, aminek az aszfaltfelü-
lete ráadásul nem is lenne megfelelô torna-
terem számára. A megváltozott terv szerint
az iskola elôtti területen egy gumiborításos
sportpálya kerülne kialakításra, ami a lég-
tartásos sátorral lefedésre kerülne. Ennek
mérete nagyobb is lenne, mint az iskolai
sportpálya. A teljes beruházás így mintegy
33 millió forintba kerülne, amibôl a
sátor és a gépészet 11 milliót tenne ki,
ez utóbbira a kivitelezô cég kedvezô
lízingkonstrukciót ajánl. Az elképze-
lést a fôépítésszel és a településter-
vezôvel is egyeztették. A közös állás-
pont szerint amennyiben a sátor végle-
gesen elbontásra kerül majd, a sport-
pálya ott maradhatna az iskola elôtti
területre eredetileg tervezett park ré-
szeként. Az egyetlen akadály, hogy a
pálya tervezett helyszíne alatt egy
közmûsáv halad, amit át kellene he-
lyeztetni.

Varga Mihály polgármester az elhangzottak-
ra reagálva sajnálatának adott hangot, amiért
az elôterjesztés figyelmen kívül hagyja a fa-
lu anyagi helyzetét, és az eredeti 11 milliós
elképzelés helyett egy 33 millió forintos be-
ruházással számol. Elmondta, hogy még
szeptember 28-án, amikor értesült a megvál-
tozott tervekrôl, találkozót kezdeményezett
Móczár Gábornál, akivel részletesen megis-
mertette a település idei likviditási tervét,
ami nem teszi lehetôvé egy ekkora beruhá-
zás beindítását. Tíz nappal ez után ismételt
találkozóra került sor köztük, de az ezen el-
hangzottakat is figyelmen kívül hagyva a
projekt elôkészítését továbbra is a megkez-
dett irányba folytatták. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a gáz- és elektromos közmûellá-

tást a kivitelezés megkezdése elôtt meg kell
terveztetni, ami a tapasztalatok szerint a TI-
GÁZ esetében hosszadalmas lesz, emellett
építési engedélyeztetési eljárást is le kell
folytatni, ami szintén nem Telki hatáskörébe
tartozik, így nagy az esély arra, hogy a kivi-
telezés megkezdése tavaszra tolódik. Varga
Mihály szerint az alapvetô kérdés ezek után,
hogy a Képviselôtestület meg akarja-e még
építeni tavasszal az eredeti, végleges torna-
csarnokot. Ha igen, akkor erôsen elgondol-
kodtató, hogy néhány hónap miatt belekezd-
jen-e a falu egy költséges, ideiglenes megol-
dásba. Kompromisszumos javaslatként fel-
vetette, hogy várjuk meg a tavaszt, és ha fi-
nanszírozási szempontból nem lesz realitása
a végleges csarnok megépítésének, akkor

váltsuk ki azt a légtartásos sátorfe-
désû tornateremmel.
Inotay Gábor képviselô erre hozzá-
szólásában úgy reagált, hogy nem ta-
vasszal, hanem most kell valamilyen
megoldás, tekintve, hogy baleset-
veszélyesek a testnevelésórák jelen-
legi helyszínei. Kifejtette, hogy a ma-
ga részérôl nem hisz a 300 milliós
tornacsarnok realitásában, ezért
ésszerûnek tartaná a Buborék Projekt
azonnali beindítását.
A vitához hozzászólva Péter András

Második felvonás
Testületi  ülés,  2005. október 13.

Elsô felvonás
Testületi  ülés,  2005. szeptember 22.

A testületi ülés negyedik napirendi pontjaként
Móczár Gábor képviselô, az Oktatási és Kul-
turális Bizottság (OKB) elnöke elôterjesztette
a légtartásos sátorfedéssel ellátott tornacsar-
nokkal kapcsolatos elképzelést. Elmondta,
hogy a telki magánszemélyek által indított
kezdeményezés célja, hogy ha ideiglenesen is,
de minél gyorsabban megoldja a tornaterem
kérdését, mivel tarthatatlan, hogy az iskolai
testnevelés órákat ötödik éve tantermekben,
az aulában, vagy a lépcsôkön kénytelenek
megtartani. Az elôterjesztést megelôzôen szé-
les körben tájékozódtak a lehetséges alternatí-
vákról, így javasolják az iskola udvarán lévô
sportpálya légtartásos sátorral történô befedé-

sét. A bekért árajánlatok alapján a minimum
változatot tartják célszerûnek megvalósítani,
ami a teljes gépészettel és kiszolgáló eszkö-
zökkel együtt mintegy 11 millió forintos beru-
házást jelentene. A sátorfedéshez szükséges
még egy sávalap készítése is, ami szülôi
összefogással valósulna meg. Móczár Gábor a
beruházás melletti érvként fogalmazta meg,
hogy – bár ideiglenes megoldásról van szó – a
bekerülési összeg a jövôre esetlegesen meg-
valósuló 300 milliós tornacsarnok után fize-
tendô éves kamatteherrel egyenlô csupán.
Varga Mihály polgármester az elôterjesztés-
hez annyit fûzött hozzá, hogy alapvetôen jó-
nak tartja az elképzelést, de véleménye sze-

rint a beruházás bruttó 20 millió forint körül
állna meg, mert az elôterjesztés nem számol a
légtartásos sátor gázzal és elektromos áram-
mal történô ellátásával. Elmondta, hogy mi-
vel 35 millió forint alatt egyszerû közbeszer-
zési eljárással is lehet kivitelezôt választani,
ez nagyban gyorsítja a kivitelezést, egyben
indítványozta, hogy kezdjék el a konkrét
ajánlatok bekérését.
Móczár Gábor magára vállalta a projekttel
kapcsolatos koordinációs munka végzését és
az információgyûjtést.
A Képviselôtestület végül egyhangú szava-
zással úgy foglalt állást, hogy amennyiben
finanszírozható, támogatja a beruházást.
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Móczár Gábor képviselô rendkívüli testületi
ülés összehívását kezdeményezte, aminek
egyetlen témája a légtartásos sátorfedésû tor-
nacsarnok helyzete volt. A Buborék Projekt
finanszírozhatóságával kapcsolatban a kép-
viselô meglepô, ám annál kedvezôbb fordu-
latról számolt be, miszerint öt telki magán-
személy (köztük a projekt ötletgazdái) fejen-

ként 5 millió, azaz összesen 25 millió forint
kamatmentes kölcsönt biztosítanának az ön-
kormányzatnak a beruházás azonnali meg-
kezdésére. Az elôkészített jogi konstrukciót
azonban maguk az elôterjesztôk is problé-
másnak találták, így azt vissza is vonták az-
zal, hogy új megoldást keresnek a támogatás
nyújtására. A bejelentést követôen az ülés

konstruktív légkörben zajlott, a kivitelezés
technikai részleteire helyezve a hangsúlyt. 
A megváltozott feltételekkel végül három
tartózkodás mellett hét igen szavazattal a
Képviselôtestület támogatta a Buborék
Projekt megvalósítását az iskola elôtti te-
rületen, a beruházás bonyolítását pedig
Baltási Gábor vállalta.

Lapzártánkkal egy idôben kaptuk a hírt,
miszerint az engedélyeztetés elôkészítése
során újabb nehézségek merültek fel,
amik akár módosíthatják is a Buborék
számára kiválasztott helyszínt. Az iskola
elôtti terület ugyanis út mûvelési ág beso-
rolású, ezért az építkezés megkezdése elôtt
át kellene minôsíttetni, majd meg kellene
osztatni azt, emellett külön-külön enged-
élyeztetni kell a sportpályát és a felépít-
ményt is. További bonyodalmat okoz, hogy
a Fôút közelsége miatt a közútkezelô PE-
MÁK-on is át kell futtatni az engedélyezte-

tést, ami meghosszabbítja az eljárást. In-
formációink szerint lehetséges helyszín-
ként újból felvetôdött az iskolaudvar, azon
belül is két variáció: az eredeti elképzelés-
ben szereplô sportpálya, illetve a végleges
tornacsarnok helye.

Itt tartunk most, de a Nagy Buborék Pro-
jekt vélhetôleg még tartogat meglepetése-
ket. Tanulságot azonban máris szolgáltat
bôven mindkét félnek. Egyrészt azt, hogy a
lakossági kezdeményezéseket jó komolyan
venni. Valóban több mint figyelemre mél-

tó, hogy olyan magánszemélyek is élnek
közvetlen környezetünkben, akik nemcsak
idôt és fáradságot, hanem pénzüket sem
sajnálják – még ha „csak” kölcsönrôl van
is szó – a közösségre áldozni. Másfelôl vi-
szont érdemes mindezt a törvények adta
lehetôségeket és (alapesetben) az anyagi
forrást biztosítani hivatott faluvezetéssel
történô legszélesebb körû egyeztetést kö-
vetôen megtenni, legfôképp az elképzelés
zökkenômentes megvalósítása érdekében.

Füzesi Attila

képviselô is szükségesnek tartotta a légtartá-
sos sátor megépítését, ugyanakkor kitért arra,
hogy a két beruházást nem szabad összeke-
verni. Meglátása szerint a Pénzügyi és Tele-
pülésfejlesztési Bizottság (PTB) hatásköre
lenne annak meghatározása, hogy a meglévô
pénzügyi kereteken belül hogyan lehetne
még idén forrást teremteni. Véleménye sze-
rint - mivel törékeny a költségvetésünk –
szükséges egy prioritási sorrend felállítása.
Baltási Gábor, a PTB elnöke a felvetésre vá-
laszolva elmondta, hogy a Péter András kilé-
pése után négy fôre apadt bizottság három
tagja tárgyalt a kérdésrôl, és igennel sza-
vazott a projektre. Közülük egy, dr. Al-
bert János az eredeti, a meglévô pálya
befedését tartalmazó változatot támogat-
ta, de csak azzal a kikötéssel, hogy a Bu-
borék megépülése után három évig nem
kerül sor a végleges sportcsarnok meg-
építésére. Baltási Gábor egyúttal osztotta
Inotay György álláspontját, miszerint
Telki nincs abban a helyzetben, hogy
300 milliós tornacsarnokot építsen, és
jövôre sem lesz, mivel a falu vagyonát
képezô öreghegyi telkek iránti kereslet
minimális, a település likviditási gon-
dokkal küzd. Hozzászólásában kiállt a
Buborék Projekt mielôbbi elindítása mellett,
mivel megítélése szerint a megoldás az lehet,
ha a meglévô kereteken belül biztosítjuk a
gyermekek tornázási lehetôségét. 
Ezzel Halász Terézia képviselô asszony is
egyetértett, ugyanakkor furcsának találta,
hogy éppen a PTB tagok támogatják elköte-
lezetten a Buborék Projektet, miközben
ugyanôk felejtettek el pénzügyi fedezetet
hozzárendelni ahhoz. Szûcs János képviselô
ugyanezt hiányolta, kifejtve, hogy így nehéz
lesz felelôs döntést hozni, Szabó Tibor képvi-
selô szerint pedig ismertetni kellene a testület
tagjaival a likviditási tervet.
Varga Mihály szembehelyezkedve a Buborék

Projekt költségesebb változata mellett ér-
velôkkel kijelentette, hogy igenis nehéz a fa-
lu likviditási helyzete, mert egy újabb 50 mil-
liós áfa visszaigénylés sorsa bizonytalan, de
ha keletkezne is forrás, akkor abból elôbb a
költségvetésben szereplô, szintén fontos be-
ruházások egyikét kellene megvalósítani,
nem egy költségvetésen kívüli tételt. Példa-
ként az Üdülôtelep csatorna- és úttervezteté-
sének beindítását hozta fel, utalva arra, hogy
erre az ott élôk ígéretet kaptak. Emellett cso-
dálkozásának adott hangot, hogy több képvi-
selô utólag támadja az eredeti tervet, holott

korábban ôk is támogatták azt. Baltási Gábor
kérdésére – miszerint mire alapozza a polgár-
mester az optimizmusát a tornacsarnok jövô
évi finanszírozhatóságával kapcsolatban –
Varga Mihály azt felelte, hogy se szennyvíz-
tisztítónk, se körforgalmunk, sem közmûve-
sített telkeink, sem bérlakásaink nem lenné-
nek, ha arra vártunk volna, hogy a pénz a ke-
zünkben legyen. Emlékeztette a jelenlévôket
arra, hogy a három év alatt összesen közel
700 millió forint beruházás történt a faluban
úgy, hogy a település adósságterhe nagyság-
rendileg nem növekedett.
Danóczy Balázs és Móczár Balázs, a Bubo-
rék Projekt kidolgozásában részt vevô telki
lakosok szintén részt vettek az ülésen. Da-

nóczy Balázs egy olyan kompromisszumnak
nevezte a projektet, ami a 300 milliós torna-
csarnok funkcióinak 90 százalékát megoldja
a bekerülés 10 százalékáért, így jövôre a fel-
szabaduló 270 millió forintot másra lehetne
fordítani. Ténynek nevezte, hogy a Buborék
egy nem betervezett projekt, viszont egy be-
tervezett helyett valósulna meg, az
ésszerûség alapján. Móczár Balázs azt emel-
te ki, hogy a Buborék Projekt nem egyenlô
ideiglenes megoldásra kiadott tízmilliókkal,
mivel a sátorfedés és a gépészet a késôbbiek-
ben eladható, a helyén pedig egy jó

minôségû tornapálya fog maradni.
Móczár Gábor szerint az eredetileg át-
gondolt ígéretek újragondolása nagyobb
tett, mint mindenáron végigvinni azo-
kat. Elmondta, hogy szükségesnek tartja
a Buborék Projekt azonnali beindítását,
ami a 33 millió forintból az idei évben
25,5 milliós kiadást jelentene a falunak.
A folytatásban Varga Mihály kiállt a
végleges tornacsarnok megvalósítható-
sága mellett, kiemelve, hogy az eredeti
tervben szereplô kiszolgálóhelyiségek
méreténél kisebbet ekkora iskolához az
elôírások sem engedélyeznek, így a Bu-
borék csak ideiglenes megoldás lehet.

Kijelentette, hogy polgármesterként egy
személyben felel a gazdálkodás biztonságá-
ért, és jelenleg a 33 milliós projekt nem finan-
szírozható. Ezzel együtt a testületnek le-
hetôsége van támogatni azt, mint ahogy le-
hetséges az idei költségvetés módosítása is.
Ezután szavazásra tette fel a kérdést.
Az elôterjesztést öt képviselô támogatta
(Móczár Gábor, Baltási Gábor, Inotay
György, Kádár Zsolt, Bordás András), egy
ellenszavazat érkezett (Varga Mihály), né-
gyen pedig tartózkodtak (Szabó Tibor, Péter
András, Halász Terézia, Szûcs János). A
Képviselôtestület az elôterjesztést így elvetet-
te, mivel az nem kapta meg az elfogadáshoz
szükséges többséget.

Harmadik felvonás
Rendkívüli testületi ülés, 2005. október 18.

Negyedik (nem várt) felvonás?
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A településünkön tapasztalt nagyszámú betörés illet-
ve betörési kísérlet arra ösztönözte a helyi lakosok
egy csoportját – az internetes Telki Fórum „Betöré-
sek” témában való tapasztalatösszegzése után –, hogy
tegyenek valamit biztonságunk növelése érdekében.
Ennek elsô lépéseként adatokat gyûjtöttek az esemé-
nyekrôl, majd úgy döntöttek, hogy az egyetlen járha-
tó út a telki lakosok, valamit az érintett szervezetek
(rendôrség, polgárôrség, önkormányzat) minél széle-

sebb körû bevonása az együttmûködésbe. Ezért szep-
temberben, két alkalommal is a nyilvánosság elé lép-
tek falufórum szervezésével, hogy tájékoztassák a he-
lyi lakosokat elképzeléseikrôl és kérjék együtt-
mûködô támogatásukat. A továbbiakban az
összegyûjtött információk és terveik közül adják
közre a legfontosabbakat. A közbiztonság közös
ügyünk, csak összefogással érhetünk el eredménye-
ket!

Mekkora baj van?
A kép még nem egyértelmû, de Telkiben
túl gyakran fordulnak elô betörési ese-
mények, hogy ne foglalkozzunk a témá-
val. Ez a helyzet nézetünk szerint tartha-
tatlan. Gyakorlatilag 3-4 naponta törté-
nik meg egy-egy „sikeres” betörés, va-
gyontárgy eltulajdonítás. Az október 11-
i hétvégén például a felújítás alatt álló
templomtól vittek el három raklap csere-
pet, amit kiemelten súlyos eseménynek
tekintünk. Mindenki maga döntse el,
hogy egy 800 portás községben ez az át-
lagos heti kb. 1,5 bûncselekmény szá-
mára elviselhetô-e. Ez az eddigi felje-
lentések alapján számított adat, (lásd tér-
kép és táblázat) a hívatlan látogatók fel-
bukkanása ennél jóval gyakoribb.

Mit tudunk a betörôkrôl?
A semminél ma már többet, a be-
törôfront sokarcúnak tûnik. Féltucat
esetben láttuk ôket, sôt közelrôl talál-
koztunk velük. Egyáltalán nem arctalan
rémrôl van szó. Tisztes ruházatú fiata-
lember, mint majdnem tettenért besur-
ranó tolvaj; kreolbôrú négyes, rend-
szám nélküli autóban; feltehetôen inté-
zeti múltú tizenévesek párban; sportos
fekete öltözetben – ôk mind a község
nemkívánatos látogatói közé tartoztak.
Az ezirányú ismeretünk lassan gyûlik.
A sértettek eddig kevés késztetést érez-
tek, hogy megosszák velünk ilyen ta-
pasztalataikat. Általánosan az látszik,
hogy a betörôk többen, több céllal jön-
nek, többségük könnyen hozzáférhetô
értékek jogtalan megszerzése reményé-
ben. A többségre az is igaz, ha megza-
varják ôket, vagy ellenállásba ütköz-
nek, elmenekülnek. A rendôrség vi-
szont csak tettenérés közben kaphatná
el ôket.

Milyen védelemre számítha-
tunk a „hivatalos” szervektôl?
Gyakorlatilag nagyon kevésre. Akik
egyáltalán szóba jöhetnek helyi biz-
tonságvédelem témájában: rendôrség,
körzeti megbízott, önkormányzat, pol-
gárôrség, fizetett biztonsági szolgála-
tok. A legközelebbi rendôrôrs Budake-
szin van, ôk csak hívásra jönnek ki. A
körzeti megbízott elérhetô – egy fô.
Telkinek évek óta mûködô Polgárôrsé-
ge van. Önkéntesek, akik társadalmi
munkában rendszeresen járôröznek éj-
szakánként. Gyakorlati szempontból
ôk jelentik a helyben szervezett biz-
tonságvédelem 99%-át. A fizetett biz-
tonsági szolgálatok védelmi ellátása
az ingatlan tulajdonosokkal kötött
szerzôdések szerinti objektumvéde-
lemre korlátozódik.
Ehhez a képhez minden itt lakó család
tegye hozzá a saját védelmi „rendsze-
rét”, és ekkor teljes a kép. Ez alapján
mindenki eldöntheti, hogy alkalomad-
tán mennyi esélye lehet neki, és
mennyi a rossz-szándékú elkövetônek.
Visszatérve a szervezett erôkre. A biz-
tonság megteremtése elsôsorban me-
gelôzô intézkedéseket igényel. Jelen-
leg egyedül a Polgárôrség az, amely
ennek megfelel.
Ôrjáratai az egész
község érdekében
vannak jelen, cé-
lozzák az idegen,
gyanús elemek
korai felismeré-
sét. A rendôrség
bûncselekmény
kísérlet vagy el-
követés esetén
feljelentés után
intézkedik.

Mit tehetünk saját védelmün-
kért?
Ha a közbiztonság szintje olyan, ami-
lyennek látjuk, saját biztonsága érdeké-
ben a polgár maga kényszerül védekez-
ni a jogtalanul behatolók ellen. Minden
ingatlan tulajdonosa értékelje, hogy
ezek a kockázatok és saját felkészültsé-
gük (riasztóval, figyeléssel, hátvé-
derôvel) mekkora védelmet nyújtanak.
Ha a felkészültség alacsony, megnô az
esély, hogy sértetté válnak egy nem
várt pillanatban.
Érdemes még egy pillanatig elidôzni
saját gyengeségeink oldalán. A község
lakossága rövid idô alatt többszörösére
növekedett. Emiatt is igaz, hogy a la-
kosság, szomszédok nincsenek egy-
mással olyanfajta kösségi szintû kap-
csolatban, amely biztonságvédelmi
kérdésekben alapvetôen fontos lenne.
Azt, hogy ez nem megfelelô, az is bizo-
nyítja, hogy hónapok teltek el, és a köz-
ségnek eddig nem volt rálátása a helyi
bûnözés alakulására.
A község saját gyengeségeinek csök-
kentése elengedhetetlen a biztonságja-
vítás terén. Ilyen indítékkal, továbbá
azért, hogy egyszerû segítséget ajánl-

Elszaporodtak a betörések Telkiben
Lakossági összefogás a bûnesetek visszaszorítása érdekében

„Itt és most” teendôk önvédelmünkért



A Telki Fórum „Betörések” topicjában
eleinte csak hallomásból származó in-
formációkat kaptunk a betörésekrôl.
Éva Schäfer volt az elsô, aki a tapaszta-
latait megosztotta velünk…

Telki Napló: Mikor és hogyan történt az
idegenek behatolása házukba?
Éva Schäfer: Március 24-én, a hajnali órá-
ban arra lettem figyelmes, hogy szokatlan
kopácsoló hangot hallok a garázsból nyíló
mosókonyha felôl. Rövid gondolkodás
után inkább villanyt kapcsoltam, kinéztem
a mosókonyha feletti tetôtéri ablakon, és
azt láttam, hogy egy fekete ruhás alak sza-
lad a kertünkben, átugrik a kerítésen, majd
eltûnik a sötétben.

T.N.: Milyen érzést váltottak ki Önben az
átéltek?

É.S.: Mikor a hangokat hallottam, nem
gondoltam, hogy betörés van folyamatban,

azt hittem, a kazán kattog. Csak akkor döb-
bentem rá, amikor megláttam a férfit.
Megijedtem, rossz érzés, hogy egy idegen
betolakodik az ember privát szférájába.

T.N.: Mit tudott tenni ebben a helyzetben?

É.S.: Van riasztónk, de már nem hívtam
segítségül a szerzôdtetett biztonsági szol-
gálatot, mert az ingatlan területét elhagyta
a betörô, csak azt láttam, merre szalad. Egy
perc alatt feltörte a 3 ponton záródó bukó
ablakot (a fûrészelés a rendôrségi nyom-
minta vétel miatt történt – a szerk.). A fér-
jemmel megnéztük a betörés nyomait, de
nem volt olyan mértékû kár, hogy azonna-
li intézkedés szükséges lett volna, így a
rendôrséget csak reggel hívtuk ki helyszí-
nelni a biztosítási ügyintézés miatt. Mi
megúsztuk, de másnap hallottam, hogy egy
másik házba betörtek, és ott nagy értéket
tulajdonítottak el.

T.N.: Milyen tanulságokkal szolgált az
eset?

É.S.: Azóta körbenéztük a házunkat „be-
törôszemmel”. A riasztót már nemcsak éj-
szakára élesítjük, hanem a garázs zónáját
már sötétedéstôl, akár nappal is. Az autókat
a garázsban is bezárjuk, kulcsait elrejtjük.
Több más biztonsági intézkedést is tettünk,
hogy minél jobban megnehezítsük, akadá-
lyozzuk a betörôk egyszerû bejutását a
házba. A mobiltelefonomba beprogramoz-
tam a vésztelefonszámokat, az mindig kéz-
nél van, és tudok más segítséget is hívni.
Értesítettem a szomszédokat a történtekrôl,
majd a két hét múlva induló fórumon má-
sokkal is megosztottam a tapasztalataimat
bízva abban, hogy együtt fellépve többet
tehetünk a biztonságunkért. Nem attól fé-
lek, hogy bármit ellopnak tôlünk, mert ki-
fizeti a biztosító és veszek egy másikat, ha-
nem attól, hogy a tettesek mindezt gátlásta-
lanul akkor követik el, amikor az egész
család otthon van, és akár szemtôl szem-
ben is állhatok velük.

Imhof Iván
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Aki már átélt egy betörést...

hassunk az ezt igénylô szomszédok
számára, megnevezünk az „itt és most”
elvégzendô teendôk számára egy kosa-
rat. A biztonságnövelés mindig költsé-
gekkel jár (pénz, és erôfeszítés, figye-
lem, gondoskodás is!). Itt és most azo-
kat az egyszerû módozatokat ajánljuk,
amelyek nem, vagy csak minimális
pénzkiadást jelentenek.
Meggyôzôdésünk, hogy a lakótársak
rengeteget tehetnek saját biztonságuk
érdekében. Normalizált, beszélô vi-
szonyban lévô szomszédságról feltéte-
lezhetjük, hogy már meg is valósítottak
ötleteinkbôl nem egyet. Itt és most azt
mindenképpen megtehetjük, - és te-
gyük is meg! - hogy aki bajban van, an-
nak segítsünk! Ez némi szervezettséget
igényel, de mûködik. Amennyire tu-
dunk, szervezettséggel készüljünk fel!
Védjük értékeinket! Számítsunk egy-
másra és segítsük egymást! Határozott
jelenlétünkkel hajtsuk el környé-
künkbôl a gazfickókat, és tájékoztassuk
egymást az ilyen fejleményekrôl! Ezek
általánosságoknak hangzanak, de gon-
dolják végig ezek realitását egy olyan
helyzetben, amikor betörôt észlelnek az
ablakuk alatt, a konyhájukban, vagy a
teraszon, az elfüggönyözött ablak mö-
gött! Ezek az eddig megtörtént ese-
tekbôl vett példák!
Természetesen szeretnénk állandóan
nyitott ablakok és ajtók mellett élni, de
jelenleg ezektôl az idillikus állapotok-
tól még kicsit odébb vagyunk. A be-
törôk intenzív jelenléte most mást dik-

tál. Bízzunk abban, hogy a község szer-
vezett „ellenállása” nyomán csökkenni
fog a hívatlan vendégek száma, az el-
követôk rá fognak jönni, hogy nem te-
rem számukra itt babér!

Mi ez a TELKI-KA?
A tavasszal elindult internetes Telki Fó-
rumon teljesen véletlenül összefutottak
olyan hozzászólók, akiket nem hagyott
nyugodni a helyi betörések témája. Fél
év véleménycsere és ötletek javasolása
nyomán jutottunk arra, hogy lépni kell
valamit saját köreinkben. Hogy követ-
kezô lépésként álljunk ki a község köz-
véleménye elé észrevételeinkkel, el-
szántságunkkal, terveinkkel. Civil szer-
vezôdés vagyunk, mi kerestük meg Pol-
gármester urat, a Polgárôrség, és a Bu-
dakeszi Rendôrôrs vezetôjét tárgybeli
kérdéseinkkel. 
„Telki Közbiztonságért” néven szerve-
zetet kívánunk létrehozni, amely
együttmûködve a Polgárôrséggel az
egész község védelme érdekében kíván
a továbbiakban jelen lenni, és a le-
hetôségeink szerinti szükséges lépése-
ket megtenni. A problémák figyelem-

mel kísérése, az érdekelt szervezetek
egy asztalhoz ültetése idôrôl idôre, rész-
vétel a polgárôrség járôr szolgálataiban,
rövid és hosszú távú megoldások kidol-
gozása és azok megvalósítása a közbiz-
tonság érdekében, rendszeres tájékozta-
tás – ezek mind szerepelnek tevékeny-
ségi körünkben. Kiemelném: ezek nem-
csak tervek, elképzelések. Az elmúlt
idôszak alatt már mindegyik terén fel-
mutatható eredményeink vannak.

Hogyan tovább?
A község biztonságvédelmét tartós fi-
gyelmet és tetteket igénylô területnek
gondoljuk. Tevékenységünk ûrt tölt be,
akik ebben aktivizálódunk, ezt pontosan
érzékeljük. Irreális cél volna, hogy a
bûnözést teljes mértékig felszámolja a
község, akár a mi mozgolódásunkra rea-
gálva. Fokozatos bôvülésre, hosszabb
távú fejlesztésre gondolunk, amely gyü-
mölcsöket fog hozni. Kevesebb tolvaj és
bûneset, jobb együttmûködés a szom-
szédok között, hatékonyabb védelem a
polgárôrségben, a hivatalos szervek kö-
zötti szorosabb kapcsolattartás, és folya-
matos tájékoztatás a lakosság számára.
Ezek a célok mozgatnak minket.

Vésztelefonszámok:
dr. Rátky József, a Polgárôrség vezetôje: 06-30-922-2251

Szabó Zoltán rendôr fôtörzszászlós, Körzeti megbízott: 06-30-201-3398

Budakeszi Rendôrôrs: 06-23-450-007
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A lakossági kezdeményezésre indult ön-
védelmi szervezôdés egyik találkozóján,
ahol Berényi Zoltán, Budakeszi Rend-
ôrôrs parancsnoka volt szûkebb szerve-
zô csapatunk vendége, kérdéseinkre
igen hasznos, talán néhány héten belül
alkalmazható hatásos lehetôséget taná-
csolt.
Nézzük, mi a lényeg:
- A bônözôi körök nem szeretik, ha „tevé-
kenységüket” szemtanúk látják, vagy meg-
zavarják,
- Különösen, ha ezek a „zavaró” szemta-
núk intézkedési jogkörrel rendelkezô sze-
mélyek, azaz rendôrök.
- Lakóhelyünkön az utóbbi hónapokban je-
lentôsen megnôtt a bônözôk lá-
togatásainak száma, a környezô
településekhez képest is.
- Az erre a célra hivatott hatóság
(rendôrség) lehetôsége (szemé-
lyi, anyagi) erôsen korlátozott,
ezért „csak posztoló” jelenlé-
tükre nem számíthatunk. 
- A védekezésre, elhárításra erô-
sen magunkra vagyunk utalva.
- Az egyedi védelem, pl. riasztó
berendezések, egyszemélyes
szembeszállás (erre volt néhány
példa az elmúlt hetekben) nem
elegendô, sôt életveszélyes le-
het.
- A saját ôrzô-védô szolgálat
fenntartása nagyon költséges.
- Személyi biztonságunk és ja-
vaink védelme érdekében közös
védekezést kell alkalmaznunk,
ezt kell együttes akarattal, közö-
sen megszerveznünk!
Az „itt és most” egyik pontja a
„jelenlétlátszat”: ezt ma az ön-
kéntes tagokból álló, dr. Rátky
József vezette Polgárôrség tartja
fenn. A csapat a jelenlegi lét-
számmal nem tud naponta szol-
gálatot ellátni. A mind létszám-
ban, mind agresszivításban erô-
södô bûnözôkkel szemben a
polgárôrnek hathatós intézkedé-
si joga nincs, ilyennel csak
rendôr rendelkezik.

Rátérve a Berényi Zoltán Rendôrôrs-pa-
rancsnok úr által javasolt lehetôségre:
- a rendôrségtôl „másodállásban” kb. nettó
500 Ft/óra/fô + munkáltatói és munkavál-
laló adók és járulékok tekintve nagyságren-
dileg 1200 Ft költséggel hivatalosan szer-
zôdtethetünk egy vagy több rendôrt,
- a másodállású rendôr a szerzôdött idejé-
ben nem vezényelhetô el más feladat ellá-
tására, pl. máshová, balesethez stb.,
- a másodállású rendôr intézkedési jogköre
azonos a fôállású idejében lévôhöz,
- intézkedni csak két személy együtt tud
(két rendôr, vagy egy rendôr + egy polgár-
ôr).
Az elôzôek szerint ez látszik a leggyorsab-

ban megoldható, leghatásosabb módszer-
nek az „illetéktelen látogatók” elriasztásá-
ra, távoltartására.
Ami a költségeket illeti: ha a Telki háztar-
tások számát 800-ra becsüljük, és minden-
ki vállalná e biztonságunkat nagyban növe-
lô szolgáltatás költségét, két másodállású
rendôr napi tíz órás járôrszolgálata (döntô-
en éjszaka), háztartásonként havi kb. 500
Ft lenne!
Az ideális cél: 2 járôr, mindegyik 1 rendôr
+ 1 polgárôr összetételben, de elôször jus-
sunk el az 1 járôr, 1 rendôr + 1 polgárôr
összetételig. 1200-zal: napi 10 óra x 1200
Ft/óra x 365 nap = 4.380.000 Ft/év, osztva
800 család és 12 hónap = 456 Ft/hó (2 jár-
ôr párossal 912 Ft/hó).

„Itt és most” 
Biztonságunk fokozása rendôri jelenléttel

J Ó G A G YA K O R L Á S  
K e z d ô k n e k  é s  h a l a d ó k n a k ,  

Minden hétfôn délelôtt. 9.30-tól 11-ig a Muskátli u. 6.b-ben.
Kedden este 20.00-tól 21.30-ig a Telki Tenisz Clubban.

Érdeklôdni lehet: Köveskuti Tünde jógaoktatónál. Tel.: 06 30 212 69 52

A LEA Leányanya Alapítványnak, 

gyerek és felnôtt ruhákat, konyhai

eszközöket gyûjtünk, Telkiben is.

Kövekuti Tünde 06 30 212 69 52
www.leanyanya.hu
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Telki Napló: Alig több mint egy éve,
hogy plébános úr személyében ismét
saját lelkésze van Telinek és Buda-
jenônek, a változás azonban szem-
betûnô. A templomfelújítások mellet a
jenôi plébánia is megújul, valamint ki-
alakításra kerülnek közösségi szobák
is. Ez az elszántság nyilván a híveket
is magával ragadja. Érzékelhetô-e a
változás a közösség tagjainak aktivitá-
sát tekintve?  
Harkai Gábor: A közösség tagjai ko-
rábban is kivették a részüket felada-
tokból, a most látható eredményeket
több éves elôkészítô munka elôzte
meg, még ide kerülésem elôtt. Külön
kiemelném a Telki Templomért Ala-
pítvány kuratóriumának ado-
mánygyûjtô tevékenységét, valamint
Bajnai Rudolf erôfeszítéseit, aki a
SAPHARD pályázat dokumentációjá-
nak elkészítése mellett eljárt az Egy-
házmegye és a Mûemlékvédelmi Hi-
vatal felé, továbbá árajánlatokat kért
be a kivitelezôktôl is. A pályázat saj-

nos nem nyert, viszont a beléfektetett
munka nem veszett el, tudtunk rá ala-
pozni a mostani munkálatok megkez-
dése elôtt.
T. N.: Október elején bérmálkozásra
került sor az egyházközségben. Utol-
jára tíz éve volt erre példa, az ese-
ményre Spányi Antal, székesfehérvári
megyéspüspök látogatott el települé-
sünkre. Hogyan élték meg a hívek, és
személy szerint Ön ezt a kiemelkedô
eseményt?
H. G.: Mindig ünnep a közösségnek,
ha a fôpásztor, az apostoli utód el tud
látogatni hozzánk. Az egyház legtelje-
sebb formájában így jelenik meg a hí-
vek között. Ennek mély jelentése van,
nemcsak szimbolikusan, de sokkal in-
kább teológiai értelemben. A bérmál-
kozás során tíz hívünk vette fel önként
ezt a szentséget, ami a tanúságtevô ke-
resztényi életben erôsíti meg ôket. Ez
nagy öröm, különösen, hogy életkor
szerint is lefedték a közösséget, hiszen
17 és 52 éves kor között minden kor-

osztály képviselve volt
általuk. 
T. N.: Szépen halad a
telki templom felújításá-
nak elsô üteme. Milyen
mûveletek tartoztak ebbe
az ütembe, és sikerülni
fog-e a tervezett anyagi
kereten belül maradni?
H. G.: A felújítás során
lecserélték, illetve meg-
erôsítették a fedélszék
faszerkezetét, elvégezték
a faanyagvédelmi keze-
lést, elkészült a villám-
védelem, a torony elöre-
gedett bádogfedését pe-
dig rézborítás váltotta
fel. Folyik a torony va-
kolatának felújítása, va-
lamint a teljes tetôszer-
kezet új cserépfedést
kap. A munkálatok vár-
hatóan néhány héten be-
lül befejezôdnek, és sze-

rencsére a rendelkezésünkre álló kere-
tet sem fogjuk túllépni. 2005-ben az
Egyházmegye 25,9 millió forintot ítélt
oda egyházközségünknek, de hangsú-
lyozom, hogy ebbôl az összegbôl 9,9
milliót fordíthattunk a telki templom
rekonstrukciójára, a többibôl a buda-
jenôi templom és a plébánia hátsó
épületrészének felújítását kell fedez-
nünk. Sokat segített a Telki Önkor-
mányzat 5 millió forintos támogatása,
ami szintén folyósításra került, vala-
mint a hívek adományai is. Ezúton kö-
szönjük mindkettôt.   
T. N.: Van-e esély a folytatásra? 
H. G.: Szívünk szerint jövôre folytat-
nánk. Ismét pályázni fogunk az Egy-
házmegyénél, illetve figyeljük a
mûemlékvédelemmel kapcsolatos pá-
lyázatokat. Továbbra is számítunk az
Önkormányzat és a hívek segítségére,
hiszen támogatásra csak önrész felmu-
tatása mellett lehet esélyünk.
T. N.: Úgy tudjuk, hogy a plébánia
mögötti épületrészben, amely felújítás
alatt áll, közösségi célokat szolgáló
helyiségek kialakítására kerül sor…
H. G.: Igen, egyrészt hittanoktatás cél-
jára szolgálnak majd ezek a termek, de
nyitva áll a kapunk a telki és budajenôi
lakosság elôtt is. Szívesen adunk helyet
kluboknak, tanfolyamoknak, vagy
egyéb közösségi programoknak is. 

Füzesi Attila

Kiemelkedô események az
egyházközségben

Az elmúlt hónapban két nevezetes esemény is történt, illetve történik a bu-
dajenôi - telki egyházközségben. Október 2-án püspöki látogatásra és bér-
málkodásra került sor Budajenôn, a telki templom felújításának elsô üte-
me pedig a befejezéséhez közeledik. 

Az alábbiakban Harkai Gábor plébános atyát kérdeztük a részletekrôl.
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Idôközi polgármester választást tartanak no-
vember 6-án a szomszédos Budajenôn. A
szavazás kiírása Soltész Miklós augusztusi
meglepetésszerû lemondása miatt vált szük-
ségesé. A Helyi Választási Bizottság az októ-
ber 14-i határidôig három jelöltet vett nyil-
vántartásba. A szükséges számú ajánlást Bu-
dai István, Dr. Szakács Tamás és Vámos
László tudta összegyûjteni. Talán nem vélet-
len, hogy a jelöltek nem tolongtak, hiszen a
kampánnyal és a tisztséggel járó nehézsége-
kért cserébe a polgármesteri cím most csupán
alig egy esztendôre, a jövô év októberében
tartandó önkormányzati választásokig jár.
A faluban viszonylag mérsékelt kampány fo-
lyik. Dr. Szakács Tamás az elôzô ciklusban
néhány hónapig már volt megbízott polgár-
mester, Budai István pedig a Budajenôi Zárt-
kerti Egyesület elnökeként  vált ismertté.
Vámos Lászlóról tudni a legkevesebbet, neve

akkor bukkant fel a közéletben, amikor
ügyészséghez fordult a szôlôdombi népsza-
vazással összefüggô 250 millió forintos leté-
ti szerzôdés semmissé nyilvánítása miatt.
(Ennyit utaltak át az önkormányzatnak a te-
rület befektetôi.) 
Néhány szó a programokról: az 56 éves Bu-
dai István, a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztjével kitüntetett nyugdíja-
zás elôtt álló katonatisztként készül a meg-
mérettetésre. Az önkormányzat munkájához
már korábban is kapcsolódott, ugyanis részt
vett a 2000 decemberében elfogadott rende-
zési terv kidolgozásában, majd a 2002-ben
megválasztott testület beválasztotta a Pénz-
ügyi és Gazdasági Bizottságba, aminek mai
napig is tagja.  Alapvetô céljának tûzte ki a
település egységének megteremtését, a folya-
matban levô fejlesztések (szennyvíztisztító,
Szôlôhegy II.) szakszerû és magas minôségi

színvonalú beindítását és befejezését,
amennyiben ennek  nincsenek törvényességi
akadályai. „A kampány folyamán elsôdleges
célom nem az ellenfeleim legyôzése, hanem
az Önök meggyôzése arról, ha engem válasz-
tanak Budajenôn a régi és új ügyek körülte-
kintôen, emberségesen, szélsôségektôl men-
tesen, de határozottan kerülnek rendezésre.”
– áll a jelölt kampány-prospektusában.
A 41 éves vállalkozó, Dr. Szakács Tamás
alapvetô feladatának tekinti Budajenô költ-
ségvetési stratégiájának hosszú távú megvál-
toztatását. Véget kíván vetni a vagyonfelélé-
sen alapuló mûködésnek, meg kívánja terem-
teni a mûködési kiadások és bevételek egyen-
súlyát. Mint programjában olvasható: „Buda-
jenô ma sokkal rosszabb helyzetben van,
mint amikor azt 2002 tavaszán Juhásznétôl
átvettem. Az eltelt három év alatt mindenki
megmutathatta mit tud. Az eredménytelenség
magáért beszél. Gondokkal teli, nehéz év áll
Budajenô elôtt… Vissza kívánom állítani a
hivatal szakszerû, törvényes mûködését, felül
kívánom vizsgálni a törvénytelenül alkotott
helyi jogszabályokat, ezen belül a területfej-
lesztéseket. Rendezni kívánom mindazok
ügyeit, akiket az elmúlt idôszakban jogsérté-
sek értek.”
Vámos László a falusi turizmus nagy pártoló-
ja és a falu közvéleményét erôsen megosztó
szôlôdombi beruházás ellenzôje. A szerinte
törvénysértô módon belterületbe került és
túlméretezett falubôvítés helyett ô a
Szôlôdombra lovardát, rekreációs központot
és borospincesort képzelne el. 
Mind a három jelölt függetlenként szállt ver-
senybe a polgármesteri székért.

T. L.

MeghívóMeghívó
A Telki Nyugdíjas Klub

- a Budajenôi Nyugdíjas Klubbal
közösen -

2005. november 26-án,

szombaton, 16 órai kezdettel, 

a budajenôi Junior kávéház

különtermében

évzáró vacsorát rendez.

Fellép:Veres Ferenc

Telki és a Budajenô nyugdíjasait

szeretettel várja a Telki
Nyugdíjas Klub vezetôsége

Jelentkezés: Csopaki Ferencné

(Aranka néni) 372- 279

Idô közben...
Polgármester választás Budajenôn
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Egy korábbi beszélgetés és a Polgármester úr
fórumon jegyzett felhívása volt indítója annak,
hogy településünkön a faültetés szervezettebb
és fôleg tervezettebb módon, a lakosság bevo-
násával történjék meg, felhasználva azt az 1
millió forintos keretet, mely a telki idei költség-
vetési tervében erre a célra szerepel.
A Polgármester úr „lakossági együttmûködés-
re” hívta fel a figyelmet, mely valójában több-
féle módon valósulhat meg:
– Szakmai segítség
– Részvétel a faültetés munkálataiban
– Anyagi támogatások, felajánlások (fa örök-

befogadási akció)
Mindezekbôl szakmai segítség érkezett legha-
marabb. Eredményeként a fórumon is olvasha-
tó volt az a faültetési javaslat, mely részletes
ajánlásokat tartalmaz a faültetés mikéntjére,
helyszíneire, ütemezésére, fafajtákra és egyéb
fontos szempontokra vonatkozóan.
A faültetési munkálatokban való részvételre is
jelentkeztek már többen. Sôt, kaptunk olyan fe-
lajánlást is (köszönet érte egy helyi kert-
építônek), mely a faültetéssel kapcsolatos nehe-
zebb munkák gépi kivitelezését teszi lehetôvé.
(pl. a fa alatti talajcsere, amely darabonként 1
köbméter föld cseréjét jelenti).
Fontos megjegyezni, hogy a fa elültetése sok
esetben kisebb tennivaló az ültetést követô gon-
doskodáshoz és törôdéshez képest, tehát to-
vábbra is várjuk a segítôket.
Az anyagi felajánlásokat „fa örökbefogadási”
akció keretén belül gondoltuk megvalósítani. 

Az örökbefogadott fán kis táblácska jelezné,
hogy ki a „gyámja”. Az önkormányzati anyagi
keret ilyen módon történô bôvítésével reménye-
ink szerint több területet lehetne fásítani, más-
részt talán többen és jobban oda figyelnénk az
udvaron kívül esô természeti értékeinkre.
Az anyagi felajánlások „indítójaként” a KO-
KUKK egyesület 45.000 forinttal és a Bellon-
Huszár család 50.000 Forinttal járul hozzá a
projekthez, mely keretbôl az önkormányzat jó-
váhagyását követôen az óvoda elôtt 5-6 fát le-
hetne elültetni, az iskola elôtti korábbi fásítás-
ból kipusztult 3 fát is pótolná, illetve a Muskát-
li utcában folytatná felfelé a nagyon szép berke-
nye sort.
A KOKUKK Egyesület vállalta ezen kívül a la-
kossági felajánlások – részvétel és anyagi - ko-
ordinálását, valamint a rendelkezésre álló ke-
retbôl megvalósuló faültetésekhez szükséges
elôkészítô munkálatok szervezését, az önkor-
mányzat munkatársaival együttmûködésben.
A Polgármester úrral történt elôzetes megbeszé-
lések alapján a KOKUKK egyesület letette a la-
kossági vállalások eddigi listáját, valamint az
önkormányzat szakmai jóváhagyását követôen
(közmûvek vizsgálta stb.) elkezdi a felajánlott
összegekbôl történô fásítás munkálatait. 
A fásítási projekt folytatásához várjuk a továb-
bi (nem csupán anyagi!!), segítôkész felajánlá-
sokat, és reméljük, hogy a célra betervezett ön-
kormányzati hozzájárulás is hamarosan rendel-
kezésre fog állni.
A téma részleteirôl érdeklôdni a KO-
KUKK@freemail.hu email címen lehet. 

PARLAGFÛÉRT DÍSZNÖVÉNYT
A július elején széles körben meghirdetett, és
szeptember 3-áig tartó parlagfûgyûjtési akció-
ban mindössze négyen vettek részt. Az önkén-
tesek jutalmukat az Egészségnapon vehették
át. Közülük Miskolczi László az ajándékba
kapott növényt felajánlotta az iskola számára.
A szerény részvétel következtében a dísznö-
vényvásárlásra fordítható keret jelentôs része
megmaradt. Az összeget az egyesület az ön-
kormányzati fásítási program támogatására
fordítja.
A felhívás mérsékelt visszhangja felvetette a
változtatás szükségességét. A jövô évi par-
lagfûmentesítési akció ezért várhatóan meg-
változott keretek közt fog zajlani. 

FALUTAKARÍTÁS
Szeptember 18-án, vasárnap lezajlott a szo-
kásos ôszi falutakarítás. A rendezvény ugyan
önkormányzati, a szervezést immár 5. alka-
lommal a KOKUKK Egyesület vállalta ma-
gára. Sajnos a szervezés is hagyott kívánni-
valót maga mögött – a legfontosabb hiányos-
ság, hogy túl késôn fogtunk hozzá az akció
reklámozásához –, ezért nem voltunk nagyon
optimisták a várható részvételt illetôen. Az
érdeklôdés azonban ehhez képest is roppant
csekély volt. Az egyesület tagjain és ezek

családtagjain kívül mindössze néhány ön-
kéntes vett részt az ôszi falutakarításban.
A megelôzô falutakarítási akciókhoz képest
örvendetes tapasztalat, hogy sokkal keve-
sebb volt a közterületeken a szemét. Ebben
alighanem fontos szerepet játszanak az ön-
kormányzat által alkalmazott közmunkások.
Több helyen feltûnôen hiányoztak a köztéri
kukák: a falu játszóterein például nincsenek
szemétgyûjtôk. Az üdülôfaluban egy utcasar-
kon, a növényzetben diszkréten megbújva
nagyobb sittkupacot találtunk, amit azóta
szemmel láthatólag mások is szemétdomb-
ként használnak.
A falutakarítás költségeit – azaz a szemetes
zsákok és a konténer árát  – az önkormány-
zat biztosította. 

TAGTOBORZÓ
A Kodolányi János Kulturális és Környezet-
védelmi Közhasznú Egyesület, miszerint
KOKUKK, várja tagjai közé a környezetvé-
delmet, a falu szépítését, a kulturális kínálat
bôvítését, a helyi közösségépítést fontosnak
tartó telki lakosokat. Az egyesület legköze-
lebbi összejövetelét 2005. november 10-én,
csütörtökön 18 órakor tartja a Borostyánút
Stúdióban (Muskátli utca 6/b). Minden ér-
deklôdôt szeretettel várunk!

Kedves telki polgárok,
irodalmat szeretôk,

költôkre kíváncsiak!

A KOKUKK Egyesület szeretettel meghív
minden kedves érdeklôdôt novemberi, teázás-
sal egybekötött költôi estjére.
Az est vendége Nagy Gáspár Kossuth díjas
költô.

Az est idôpontja: 2005. november 18. 18 óra

Helyszín: Telki Óvoda

Nagy Gáspár 1949-ben született Bérbaltavá-
ron. Pannonhalmán érettségizett, népmû-
velôként, könyvtárosként dolgozott, esztétika
szakot végzett. Szerkesztôje volt a Móra
Könyvkiadónak, titkára a Magyar Írók Szö-
vetségének. Jelenleg szabad foglalkozású író,
a Hitel címô folyóirat szerkesztôje. Kossuth-
díjas. 
Kötetei: (a teljesség igénye nélkül) Koronatûz
(1975), Halántékdob (1978), Földi pörök
(1982), Áron mondja (1986), Kibiztosított be-
széd (l987), Amíg fölragyog a jászol (2001),
Ezredváltó, sûrû évek (2003)
Az esten játékos irodalmi vetélkedôt is terve-
zünk. Mód nyílik az iskolában és az óvodában
elôzetesen kihelyezett „Kérdések ládájá”-ba
bedobott, a költônek feltett kérdések sze-
mélyes megválaszolására, valamint két utóbbi
kötetének megvásárlására, dedikálására.
Kedvcsinálóképpen álljon itt Nagy Gáspár
egyik szép verse!

TÁJKÉP – TÉLI MADÁRKIKÖTÔVEL

Tél: nagyhavak hava
örvénylô fehéren
habja tengerében
úszik az erdônek
hajladozik maga
úszik az erdônek
büszke szálfenyôfa
s magos tetejében
csüngô tobozokból
jégcsap huzalokból
tûlevél alomból

épült árbóckosár
karácsonyi fészek
mintha volna jászol
angyalok vigyázta
madarak tanyája
éghez közel esô
isteni kikötô
ki ne is vágjátok
el ne csúfítsátok
fejszés heródesek!

Fásí tás  Telk iben

KOKUKK ESEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
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KONTÉNERES
építési törmelék - sitt - szemét
- föld elszállítása 4-6-8 m3-es

konténerekkel!
Megrendelhetô Telkiben: 

Mobil: (20) 312-0896
(30) 908-4077

MEGRENDELÉSEIKET
KÖSZÖNETTEL

VESSZÜK!

KKIIAADDJJAA::
Telki Községi Önkormányzat
2089 Telki, Petôfi utca 1.

FFEELLEELLÔÔSS KKIIAADDÓÓ::
Varga Mihály polgármester

FFEELLEELLÔÔSS SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔ::
Füzesi Attila

Tel.: (70) 948-5480
telkinaplo@telki.hu

SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔBBIIZZOOTTTTSSÁÁGG
EELLNNÖÖKKEE::

Tóth Loránd
MMUUNNKKAATTÁÁRRSSAAKK:
Cseresnyés Ágnes

Imhof Iván
Kamlah Szilvia
Karlovitz Máté

Köveskuti Tünde
NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
MMeesstteerr NNyyoommddaa

TTeerrjjeesszzttiikk aa TTeellkkii CCsseerrkkéésszzeekk
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A TELKI ÜZLETHÁZBAN
Film-

elôhívás

KE-DYE BT. Telki, Muskátli u. 1/b
Tel.: (26) 372-677 (üzlet), (30) 932 1470 (tulajdonos)

ookkttóóbbeerrii 
llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt 

Komáromi Veronika és Mindszenti László
gyermeke, Mindszenti Gréta

Bálint Hajnalka és Bálint András
gyermeke, Bálint Bence András 

Lázár Krisztina és Szarvasy Zoltán
gyermeke, Szarvasy Panka Lilla 

Jó egészséget kívánunk!

2071 Páty,  Kovács u.  7 .
Telefon:  06-23-343-324

Nyitva tartás:

Vasárnap, Hétfô: Zárva,

Kedd: 7-17 óráig

Szerda: 7-18 óráig

Csütörtök: 7-18 óráig

Péntek:7-18 óráig

Szombat: 7-13 óráig

Kukli Gábor

Húsbolt
sertés-, 

marhahús,
baromfi, 

halak, 
mirelitáruk

Kép-
kidolgozás

JJááttéékk,, aajjáánnddéékk,, ppaappíírr,, íírróósszzeerr
DDiiggiittáálliiss ffoottóósszzoollggáállttaattááss,, TTiinnttaassuuggaarraass ffoottóóppaappíírrookk
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TELJES KÖRÛ BIZTOSÍTÁSI
SZOLGÁLTATÁSOK

HITEL ÜGYINTÉZÉS

ÔSZI AKCIÓ !!!
KÖTELEZÔ BIZTOSÍTÁS 

kedvezô feltételekkel
Minden hétfôn este 17-18 óra között a Telki

Polgármesteri Hivatalban

Illés Lászlóné Marietta
UNIQA Biztosító Rt.

20-975-4996, 26-372-264

A nagy sikerre való tekintettel a kábeltévés akció

MEGHOSSZABBÍTVA

Ha Önnek még nincs kábeltévéje, most megéri csatlakozni! A légkábeles bekötést ren-
delje meg mindössze 5,000.- Ft + áfáért! Amennyiben bôvített csomagot kér (3,300.-
Ft/hó), 1 hónapig ingyen tévézhet!

Ha Ön már elôfizetônk és alapcsomagot néz, váltson bôvített csomagra! Egy havi díját
jóváírjuk a következô számlázásnál!

Szereti a filmeket? A Mozicsomag (HBO 1 és 2) ára most egy évig mindössze 1,999.- Ft!

Ha még nincs szélessávú internet elôfizetése, rendelje meg aktuális akciós árainkon!
(www.tvnet.hu)

A fenti akciós árak visszavonásig érvényesek, egy éves hûségnyilatkozat aláírásával.

Megrendelés és további információ a (361) 213-4000-es telefonszámon, valamint a
www.patyktv.hu, vagy a www.telkiktv.hu weboldalon.


