
Nô a kereslet az önkormányzati 
telkek után

Az értékesítés megkönnyítése céljából magánszemélyek és befektetôk
részére halasztott fizetést lehetôvé tevô hitelkonstrukció került kidol-
gozása.

William Henry Davies: 
A tél szépsége

(Szabó Lôrinc fordítása)
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Ugye szép a tavasz, mikor 
rügy születik s madár dalol? 
S ha daluk némul, szép, ugye, 
nyáron a méh- és virágzene? 
És nem szép, ha elmúlt a nyár, 
hogy a levél lehullva már, 
cipônk orránál kavarog 
vagy sarkunkban ireg-forog? 
Most tél van, beállt a patak; 
sétálgatok a fák alatt: 
öles hóban áll mindegyik, 
odvukban mókus aluszik, 
s bármily kicsiny az ág, a gally, 
mindent fehér szirom takar. 
Köszöntlek, tél! Te szépíted, 
nagy virággá te építed 
ezt a fát, ötven fekete 
karját fehérrel vonva be, 
míg a gallyakra millió 
kis fehér kesztyût húz a hó.

Beszmolónk és írásunk a 2., 5. és 6. oldalon

2006. évi költségvetési koncepció
tervezet

Továbbra is napirenden a tornacsarnok és a buborék projekt

Újabb elôrelépés a bûnmegelôzés terén
Vendégünk volt a megyei fôkapitány

Dr. Ignácz István dandártábornok és Varga Mihály polgármester megbe-
szélésének két fô témája a szabadnapos rendôrök telkiben történô foglal-
koztatásának és a rendszámfelismerô kamerarendszer kiépítésének lehe-
tôsége volt. 

Cikk a 9. oldalon

Részletek a 6. oldalon

Gálaest a Gödöllôi Kastélyban
Telki iskolások nagysikerû fellépése 

Írásunk a 10. oldalon

Békés, boldog Karácsonyt Békés, boldog Karácsonyt 
és eredményes újesztendôt kíván Tés eredményes újesztendôt kíván Telki községelki község
Képviselôtestülete és a Polgármesteri HivatalKépviselôtestülete és a Polgármesteri Hivatal

tisztviselôi nevében Vtisztviselôi nevében Varga Mihály polgármesterarga Mihály polgármester
és Lack Mónika aljegyzô!és Lack Mónika aljegyzô!
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2005. november 24.2005. november 24.
1. napirendi pont: 2006. évi költségvetési
koncepció 
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester 
Varga Mihály bevezetôjében ismertette a
koncepciót, amelynek fô célja a bevételi-ki-
adási egyensúly megtartása. Elmondta,
hogy idén a felhalmozási bevételi tervünket
nem sikerült teljesíteni – ennek oka fôleg a
pangó ingatlanpiac, de szerepet játszott az
erre történt megkésett és nem megfelelô re-
agálás. Jövôre jobbak az esélyek, az elmúlt
2 évben értékesített 9 telekbôl hatot idén ok-
tóber óta sikerült eladni. Két pénzintézettel
is sikeres tárgyalások folytak, magánszemé-
lyek részére egy bank nyújtana jelzáloghi-
telt ezen túl a marketingben is segít, a befek-
tetôket pedig egy faktorcég ajánlatával sze-
retnénk csábítani. 30% elôleggel, 3 éves ha-
lasztott fizetési konstrukcióval vásárolhat-
nának nagyobb tételben telkeket. A fentie-
ken kívül jövôre 10 millió Ft-ot fordítanánk
a marketing, PR és reklám célokra. A beru-
házási fôösszeg 649 millió Ft. 
Baltási Gábor PTB elnök elmondta, hogy
bizonyos tételeket megváltoztattak, illetve a
sorrendiséget is eltérôen ítélték meg. Az is-
kolabôvítés 300 milliós eredeti elképzelése
helyett egy 67 milliós szûkített beruházást
javasolnak, mely tartalmazza 40 millióért a
légtartásos sátor felépítését, 25 millióért egy
emeletráépítéses tanterembôvítést, illetve a
buborék által kiváltott helységbôl 2 milliós
ráfordítással lehetne újabb tantermet kiala-
kítani. Javasolta, hogy amennyiben január
31-ig 200 millió forint bevétel nem teljesül,
úgy a szûkített költségvetés lépjen életbe.
Szabó Tibor szerint a buborék megépítésé-
nek elkezdése ráér, hiszen gyakorlatilag 1
hónap alatt kivitelezhetô, másrészt egy-
szerûsített közbeszerzési eljárás keretén be-
lül pályáztatható, a 200 milliós határ feltéte-
lül szabását pedig irreálisnak találta.
Baltási Gábor válaszában jelezte, hogy ha
minden energiával a tornacsarnok építésére
koncentrálunk, még ha be is jönne annyi be-
vétel, ami fedezné ezt, akkor megint az
összes többi olyan beruházásra nem marad
pénzünk, amire szintén égetô szükség len-
ne, ez a 200 millió forintos határnak a hátte-
re.
Varga Mihály vitatta, hogy a buborék a be-
ruházási költségek 10%-áért a funkciók
90%-át teljesíteni tudja. Problémásnak tar-
totta, hogy nem lehet például bordásfalat el-
helyezni, illetve azt, hogy májustól a sátor
alatti elviselhetetlen meleg miatt azt le kell
bontani, esô esetén viszont a pálya fog eláz-
ni. Hangsúlyozta, hogy minden erôfeszítést
meg kell tenni annak érdekében, hogy a tor-
nacsarnok megépülhessen, kiegészítve az
iskolabôvítéssel. Elmondta, hogy találha-
tunk olyan kivitelezôt, aki egy végszámla

benyújtásával hajlandó felépíteni a torna-
csarnokot.  Ezáltal az évnek éppen azt a ré-
szét, ami telekértékesítésben a legfontosabb
és legeredményesebb szokott lenni, megfe-
lelôen ki tudjuk használni. Az Önkormány-
zat jelenleg komoly vagyonnal rendelkezik.
A pénzintézetek prognózisa szerint jövôre a
telkek felét, tehát 40 darabot el lehet adni.
Baltási Gábor szerint ha a tornacsarnokot
meg akarjuk építeni, az olyan mértékben
veszi igénybe a falu erôforrásait, hogy me-
gint „beszorulunk”, mert irreálisak a te-
lekértékesítési várakozások.
Móczár Gábor elmondta, a költségvetés-
ben nagyobb fôszámok vannak annál, mint
amit a PTB reálisnak talál, de a javaslat
meghagyja a lehetôségét, hogy a fôszámo-
kat ne kelljen módosítani, ha január végén
mégis kiderül, hogy jobb a helyzet. Nem tá-
masztható alá olyan biztonsággal ez a beru-
házás, hogy azt mondhassuk, 2006-ban biz-
tosan meg fog valósulni. Nem szabad még
egyszer megtörténnie, hogy a tanévkezdés-
re ne készüljön el az iskola szükséges bôví-
tése, de emellett még a többi fontosnak ítélt
beruházásra is kell, hogy jusson keret.
Varga Mihály egyetértett a megoldás fon-
tosságával, de vállalható kockázatnak tartja
a tornacsarnok beruházását. Javasolta, hogy
azonnal kezdjük meg a közbeszerzési eljá-
rást, amit tavaszra lefolytathatunk, és ha
lesz kivitelezô, aki vállalja az elôfinanszíro-
zást, dolgozzunk azon, hogy ennek a fede-
zetét elôteremtsük. Elmondta, hogy a jelen-
leg aláírt telekeladási szerzôdésekbôl a jövô
évben már több mint 60 millió Ft bevétel
fog befolyni. 
Baltási Gábor vitatta, hogy Telki források
szempontjából jól van ellátva, ha a hosszú
távú kötelezettségek lényegesen felülmúl-
ják a rendelkezésre álló forrásokat. A PTB
az emlegetett nagy vagyonnak egyfajta kie-
gészítô szerepet szánna, amellyel az elmúlt
12 évben elmaradt fejlesztéseket pótolnánk
be. Ezzel nem mondanak nemet a tornacsar-
nokra, hanem igent a buborékra, az iskola is
vállalja ennek negatív hatásait is, ahogy vál-
lalják azok, akinek az utcájában nincs asz-
faltburkolat, nincs közvilágítás,  nincs csa-
torna. Az igény a faluban nem csak a torna-
csarnokra irányul, nagyon sok dolog van
még, amit meg kellene oldani.
Varga Mihály szerint is sok az elvégzendô
feladtunk, de az elmúlt 3 évben közel 700
milliós beruházást hajtottunk végre, ennél
kevesebb önkormányzati forrással. 2002-
ben a folyó kiadásaink 50 millió forinttal
meghaladták a folyó bevételeinket, most
sokkal hatékonyabban, jobban használjuk a
pénzeket és a lehetôségeket. 
Szabó Tibor elmondta, eddig is többször
úgy állt neki az önkormányzat egy sikeres
beruházásnak, hogy nem volt meg a teljes
összeg. Megkérdezte a PTB tagjait, hogy

van-e olyan dátum, amikorra nem ítélik
kockázatosnak a tornacsarnok beruházást,
és van-e olyan számítás, ami 5-10 évre ter-
vez. A beruházásról dönteni pedig korainak
ítélte a január végét.
Móczár Gábor szerint minimum 2 és fél
hónap egy közbeszerzési eljárás végig vite-
le. Ha szeptemberre mindenképpen kész
akarunk lenni, legkésôbb február elején
meg kell indítani a közbeszerzési eljárást,
annál is inkább, mert nem csak a tornacsar-
nokról van szó, hanem a költségvetés többi
részének fedezetérôl is.  
Varga Mihály továbbra is abból indult ki,
hogy a jelenleg már az aláírt szerzôdések
alapján rendelkezünk 60 millió Ft jövô évi
bevétellel. Ezzel február-márciusban
visszafizetjük az OTP hitelünket, és elindí-
tunk egy közbeszerzési eljárást támogatott
hitel felvételére, arra az esetre, ha a bevéte-
leink nem úgy alakulnának, ahogy tervez-
tük. Javasolta, hogy a fenti feltételekkel in-
dítsuk el idén a közbeszerzési eljárást, és ha
kiderül februárra, hogy mégsincs vállalkozó
az egy végszámlás változatra, akkor még
mindig jöhet a B terv a buborékkal.
Baltási Gábor olyan mértékû bizonytalan-
ságot érez a pénzügy területén, ami szerinte
nem vállalható, ez pedig annak az egy pro-
jektnek a számlájára írható, amit lényegesen
kevesebb pénzbôl is kiváltható lenne a
szûkített költségvetéssel.
Varga Mihály megismételte az elôzôekben
már elhangzott javaslatát a tornacsarnokról,
kiegészítve azzal  hogy ez a legfontosabb
költségvetési tétel. Telki iskolájába több
mint 300 gyermek jár, tehát szüleikkel
együtt minimum 1000 embert érint ez a kér-
dés. Ezért mindenképpen az élre kívánkozik
a többi beruházással szemben. Véleménye
szerint, ha elfolyik a pénz az utak aszfalto-
zására és egyebekre, a falu nem lépett elôre
szinte semmit. A település vonzerejét kell
növelni, ehhez fontos, hogy intézményei
minél jobb állapotban legyenek, ezért na-
gyon lényeges a tornacsarnok és az óvo-
dabôvítés is, és kell, hogy legyen annyi bá-
torságunk, hogy belevágjunk.
Baltási Gábor szerint a beruházást kb. 3
évre kellene elhalasztani, mikor már esé-
lyünk lesz arra, hogy különbözô külsô for-
rásokat is be tudjunk vonni, és 1-200 millió
forintos támogatást lehessen megszerezni.
Hosszabb távon a tervezett 5000 fôs lakos-
sághoz mérten még rengeteg beruházás kell
majd, és ennek a forrásigénye többszöröse a
falu ingatlanértékesítésbôl realizálható be-
vételének. 
Kádár Zsolt, Móczár Gábor és Inotay
György azon vitatkoztak, maximum med-
dig lehet kitolni az építkezés elkezdését.
Bordás András képviselô szerint kellene
erre a beruházásra egy ennél megalapozot-
tabb költségbecslés, mielôtt elindítunk egy

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl
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közbeszerzési eljárást. 
Varga Mihály jelezte, hogy ezzel megbíz-
ták a tervezôt. Ismételten javasolta, hogy a
legrövidebb idôn belül indítsunk el egy köz-
beszerzési eljárást. Ennek a végén kiderül,
hogy van-e kivitelezô vagy nincs, ha van,
akkor A változat lépjen életbe a végleges
tornacsarnokkal, ha nincs, akkor jöhet a B
változat, és megépítjük a buborékot. Kérte a
testületet, hogy fogadja el a beterjesztett
koncepciót.
Halász Terézia képviselô hiányolta az
Egészségház, a Jung-ház és a Pajta szerep-
lését beruházási tervben. 
Varga Mihály válaszában elmondta, az
Egészségház esetén van arra lehetôség,
hogy vállalkozási alapon megvalósuljon. A
Pajta és Jung-ház ügyében jelezte, hogy a
költségvetési koncepció nem szentírás, ezen
túl is lehet tervezni. Van két pályázati le-
hetôségünk, a játszótérre, illetve a Pajta te-
tejének kicserélésére lehet belôlük pénzhez
jutni.
Némi vita után végül a következô határoza-
tot tették a szavazás tárgyává:
A képviselôtestület elfogadja az I. válto-
zat szerinti beruházási tervet a költségve-
tés fôösszegének megállapításához, azon-
ban legkésôbb 2006. január 31-i hatá-
ridôvel azt újratárgyalja, és a telekeladá-
sokból befolyó források alakulása vala-
mint a tornacsarnok beruházás mûszaki
elôkészítése eredményének függvényében
eldönti, hogy legkésôbb 2006. február 1-
én megindítja-e a tornacsarnok beruhá-
zását vagy eláll attól, és a légtartásos sá-
tor megépítésével biztosítja a tornatermi
oktatás lehetôségét.
A határozatot a testület egyhangúlag meg-
szavazta.

2. napirendi pont: ÉTV üzemeltetési
szerzôdés kérdése 
Elôterjesztô: polgármester 
A testület egyhangú szavazással felhatal-
mazta a polgármestert az ÉTV-vel való
szerzôdés egy évvel történô meghosszabbí-
tására.

3. napirendi pont: Fiókgyógyszertár létesí-
tési kérelem 
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester 
A perbáli gyógyszertárat üzemeltetô Bo-
rotsek házaspár, illetve cégük érvényes épí-
tési engedéllyel rendelkezik a Pillangó  u. 2.
számú házra, most utólag kéri az önkor-
mányzat hozzájáruló nyilatkozatát fiók-
gyógyszertár létesítésére, melyet az en-
gedélyezô hatóság elé kell terjeszteni.
Határozati javaslat: az önkormányzat nem
ellenzi, hogy a kérelmezô az említett ingat-
lanon fiókgyógyszertárat létesítsen, de fel-
hívja a figyelmét, amennyiben a településen
teljes jogú közforgalmú gyógyszertár léte-
sül, a fiókgyógyszertárat az ide vonatkozó
törvény értelmében meg kell szüntetni.
A határozatot a testület 9 igen szavazattal és

1 tartózkodással megszavazta.

4. napirendi pont: Bérlakás bérletére szóló
szerzôdések felülvizsgálata 
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester 
Az önkormányzati bérlakásokban lakó két
pedagógus bérleti szerzôdése lejár, mind-
ketten kérték az újabb egy évre történô
meghosszabbítást.
Tekintettel arra a tervre, mely szerint az
óvoda bôvítését a 3 bérlakás átalakításával
kívánják megoldani, Varga Mihály javasol-
ta, hogy a szerzôdést csak március 31-ig
hosszabbítsák meg.
A testület a határozatot egyhangúlag meg-
szavazta.

5. napirendi pont: Rendelet elektronikus
ügyintézés kizárásáról 
Elôterjesztô: Lack Mónika aljegyzô 
Az elektronikus ügyintézés 3. fázisának
megvalósítása olyan tárgyi feltételeket tá-
maszt, melyekre nem állnak rendelkezésre
források (1. fázis: információközlés, ez
mûködik, helyi és központi, kormányzati
honlapon; 2. fázis: on-line kommunikáció,
ûrlapok letöltése, fórumok, ez is részben
mûködik a Telki honlapon; 3. fázis: interak-
tív ügyintézés, elektronikus ûrlapkitöltéssel
és küldéssel, ehhez a polgároknak is rendel-
kezniük kell hitelesített digitális aláírással).
Mivel a hivatal oldaláról ennek többmilliós
forrásigénye van, amíg a megvalósítás le-
hetôsége nem adott, az elektronikus ügyin-
tézést ki kell zárni.
A határozatot a testület egyhangúlag elfo-
gadta.

6. napirendi pont: Tölgyfa köz területhasz-
nálat kérdése 
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester 
Ez a rész régebben az önkormányzat saját
tulajdonába került egy tervezett útkialakítás
miatt, ami késôbb mégsem vált valóra. A ja-
vaslattevô kérte a testületet, hogy járuljon
hozzá, hogy a területet a kérelmezô térítés-
mentesen használhassa e határozat vissza-
vonásáig.
A testület egyhangúlag megszavazta a hatá-
rozatot.

7. napirendi pont: Építéshatósági ügyin-
tézô gépkocsi költségtérítésének meg-
állapítása
Elôterjesztô: Lack Mónika aljegyzô 
A korábbi ügyintézônek is volt költségtérí-
tése, a javaslat 250 km/hó megtérítésére vo-
natkozott.
A testület egyhangúlag elfogadta a határo-
zatot.

8. napirendi pont: Körzeti megbízott gép-
kocsi költségtérítési kérelme 
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester 
A KMB kérte, hogy Pátyra költözése miatt
megnövekedett autóhasználati költségei
kompenzációjára a testület az eddigi 12000

Ft/hó gépkocsi költségtérítést emelje meg.
A testületbôl ezt többen ellenezték, mivel
Telkiben bérlakást biztosítottak a KMB-
nek, de ô a saját akaratából elköltözött Páty-
ra, így lényegesen megnôtt a Telkiben szük-
séges intézkedések reakcióideje.
A kérelmet a testület 4 igen, 2 nem és 4 tar-
tózkodó szavazat mellett elutasította.

9. napirendi pont: ICSSZEM pályázato-
kon való részvétel, pályázatfigyelés kér-
dése 
Elôterjesztô: Móczár Gábor képviselô 
A képviselô azt kérte a testülettôl és a hiva-
taltól is, hogy a jövôben legyen szorosabb
és figyelmesebb együttmûködés a pályáza-
tok ügyében, mert ô többször is továbbított
elôkészített javaslatokat és felajánlotta a se-
gítséget, mivel jelentôs tapasztalatokkal
rendelkezik a téren, de alig kapott érdemi
választ.
Varga Mihály jelezte, hogy a hivatal már
dolgozott az ügyön, amikor a képviselô ja-
vaslatai megérkeztek.

10. napirendi pont: Pályázati önrész igazo-
lása (játszótér létesítés és Pajta felújítás)
Elôterjesztô: polgármester 
Az említett pályázatának ügyében az önkor-
mányzatnak nyilatkoznia kell a szükséges
önrész meglétérôl.
Mindkét pályázat esetében a testület egy-
hangú igennel szavazott.

11. Napirendi pont: Utcanév táblák kivá-
lasztása és fekvôrendôrök javítása (közte-
rületi problémák ) 
Elôterjesztô: Móczár Gábor képviselô 
A képviselô kifogásolta, hogy miért kell a
fekvôrendôrök javítására ilyen sokáig várni,
ezeknek folyamatos karbantartására lenne
szükség, és kérdezte, hol tart most ez a fel-
adat. Javasolta a jövôben tipizált, már sok
helyen bevált, gyalogátkelôhellyel össze-
vont, kiemelt, térkôvel kirakott lassítók léte-
sítését. 
A polgármester likviditási problémákkal in-
dokolta a késlekedést, elmondta, hogy ár-
ajánlatokat kaptak, de még nem volt meg a
szükséges pénz. Móczár Gábor szerint lé-
nyeges lenne a falu szempontjából, hogy a
kérdés a testület elé kerüljön, amivel a pol-
gármester egyetértett.
Az utcanév táblákat illetôen a képviselô
egyrészt hiányolta a testület kihagyását a
döntéshozatalból, illetve úgy gondolta, jó
lett volna, ha a Telki címer is megjelenik a
táblákon.
A polgármester az Építészkör javaslatára hi-
vatkozott, mivel szerintük csak a Fô utca
tábláin legyen rajta a címer. Móczár Gábor
kifogásolta a testülettel való kommunikáció
hiányát ilyen ügyekben.
12. napirendi pont: Telki szerepe a leendô
kistérségi oktatási együttmûködésben
Elôterjesztô: Móczár Gábor, OKB elnök 
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Képviselôi fogadóórák
A képviselôi fogadóórákat továbbra is minden hónap elsô és harmadik csütörtökén, 18 órai kezdettel tartják az
iskola ebédlôjében. Januárban a következô képviselôket lehet megkeresni személyes vagy közösségi problémákkal,
javaslatokkal:

Január 05. Bordás András és Halász Terézia 
Településfejlesztéssel, valamint szociális gondokkal és egészségüggyel kapcsolatos problémákkal
várják a lakosságot.

Január 19. Baltási Gábor és Móczár Gábor
Településfejlesztéssel, valamint oktatással, kultúrával, kommunikációval kapcsolatos kérdésekben
várják az érdeklôdôket.

Alakult egy kistérségi társulás, azon belül
egy oktatási társulás. A Telki Iskola koordi-
náló szerepet játszik ezen belül a logopédiai
és gyógypedagógiai szakszolgálat üzemel-
tetésében. A testület Lukácsi Gábor referens
közremûködésével megvitatta az ezzel kap-
csolatban felvetôdött kérdéseket és felada-
tokat.

13. napirendi pont: Továbblépési lehetôsé-
gek a SPAR beruházás ügyében 
Elôterjesztô: Móczár Gábor képviselô 
A lakossági fórumon elhangzottak ígéretek,
hogy további tárgyalások lesznek az ügyben
a SPAR-ral az ellentmondások feloldására.
A polgármester szerint a képviselô-testület
jelenlegi érvényes határozatával támogatja a
SPAR beruházást.
Móczár Gábor elismerte, hogy ô is megsza-
vazta annak idején ezt, de a közmeghallga-
tás sok olyan szempontot felvetett, ami arra
késztet, hogy átgondolják újra ezt a kérdést,
és ezt kéri a testülettôl is. Felmerült a nép-
szavazás lehetôsége, illetve az, hogy ha
megépül az üzlet, hogy lehetne mérsékelni a
környezetre gyakorolt káros hatásait. Tény-
ként említette, hogy a SPAR a tervezett
900m2 eladóterületû áruházat eddig csak
10000 fônél nagyobb településen létesített.
Javasolta, hogy inkább az eggyel kisebb
méretû, 600 m2-es üzlet felépítésérôl tár-
gyaljunk a SPAR-ral, ez kisebb környezeti
terhelést okozna, és a felszabaduló területen
biztonságosabban lehetne kialakítani a be-
hajtást. 
A polgármester ígéretet tett ennek felvetésé-
re, de emlékeztetett arra, hogy a területre ér-
vényes beépíthetôségnél a 900 m2 még min-
dig kisebb, így nem kötelezhetjük a SPAR-t
600 m2-es üzlet létesítésére.
Móczár Gábor képviselô szerint a SPAR-
nak tudnia kell, hogy a falunak komoly fel-
tételei vannak, és nincs még tudomása arról,
hogy megvették volna a területet.
Varga Mihály polgármester szerint bíztattuk
a SPART, megfogalmaztuk a feltételeinket,
ha ezeket teljesítik, nem lehet újabbakat tá-

masztani, mert ez nagyon fura eljárás lenne.
Móczár Gábor azt tartaná furának, ha az ön-
kormányzat nem reagálna az idôközben fel-
merült jelentôs lakossági kifogásokra, és
nem próbálna meg további tárgyalásokat
egy megfelelôbb eredményért.
Baltási Gábor szerint a SPAR nem mondott
igazat, mikor arról beszélt, csak Telki ellátá-
sát szeretné az üzlettel, valószínû, hogy –
nyilatkozatukkal ellentétben – jó néhány
környékbeli település lakóira is számítanak.
Ha ôk ezek szerint nem viselkednek korrek-
tül, semmi értelme, hogy az önkormányzat
rosszul értelmezett becsületbôl ragaszkod-
jon az eredeti feltételekhez, ha a lakosság-
nak ez nem jó. Ha már elôzôleg is rendel-
keztünk volna a most már ismert informáci-
ókkal, eleve más feltételeket szabhattunk
volna.
A polgármester szerint  igazából közvetle-
nül csak néhány  ingatlantulajdonost zavar-
hat a SPAR, akik annak idején abban a tu-
datban vásárolták meg a telküket, hogy a
szomszédban szolgáltatóház lesz, az egyik
leghevesebben tiltakozó pedig annak idején,
1997-ben testületi tagként megszavazta a
szabályozás módosítását. A közmeghallga-
táson épp a beruházás ellenzôi tiltakoztak
leginkább az általa felvetett népszavazás le-
hetôsége ellen. Végül ismét ígéretet tett,
hogy felveti a javaslatot a SPAR-nak.

14. napirendi pont: Tájékoztató óvo-
dabôvítés kérdésében 
Elôterjesztô: Móczár Gábor OKB elnök 
A két további csoport indításához férôhelyet
kell létesíteni a lehetô legkisebb költséggel.
Az egyetlen reális megoldás az önkormány-
zati bérlakás átalakítása, ez 20 milliós tétel-
ként meg is jelent a költségvetés-tervezet-
ben. A képviselô arról kért információkat,
hogy áll jelenleg a bôvítés.
A polgármester elmondta, hogy a házak ere-
deti tervezôjét megbízták egy koncepció-
terv készítésével, kiderült, hogy ütemezett
megvalósításnak nincs értelme. Az említett
terv hamarosan elkészül.

15. napirendi pont: Tájékoztató kérése a
Polgármesteri Hivataltól Telki vízellátá-
sának kérdésében, az ÉTV befektetô-ke-
resési törekvését ill. az alternatív vízellá-
tási lehetôségeket illetôen 
A polgármester elmondta, hogy mivel mind
mûszakilag, mint tulajdonilag Budajenôvel
közös a vízellátó rendszer egy része, csak
velük együtt léphetünk. Az ügyben reményt
keltô tárgyalásokat kezdett az új budajenei
polgármesterrel.
Másik probléma, hogy az évek során a telki
víziközmû hálózat egy része, kb. 100 millió
Ft értékben az ÉTV tulajdonába került, en-
nek a tulajdonnak a kiadását már többször
kértük, de az ÉTV ezt megtagadta.
A vízdíjak ügyében: megvizsgálva a kör-
nyezô térség nyersvíz díjait, úgy látszik,
hogy a Telkiben szolgáltatott nyersvíz díjra
aránytalanul magas szolgáltatási díjat
számít az ÉTV, ezért kezdeményeztük en-
nek csökkentését. Ettôl ugyan nem zárkóz-
tak el, de érdemi válasz még nem érkezett.
A Fôvárosi Vízmûvek is nyitottan állt hoz-
zá, hogy esetleg ô szolgáltassa a vizet, és
harmadik lehetôségként a saját kutak fúrása
is elképzelhetô, ehhez találhatunk miniszté-
riumi támogatást is.
Bármilyen továbblépés azonban csak a vízi-
közmû tulajdonjog visszaszerzése a és a Bu-
dajenôvel történt megegyezés után lehet.

16. Egyebek
Halász Terézia képviselô elmondta, hogy
több bejelentés érkezett a lakóterületeken
látott rókákkal kapcsolatban.
Lack Mónika aljegyzô jelezte már ezeket a
területi fôállatorvosnak, aki tud a dologról.
Rendkívül kicsi az esélye annak, hogy ve-
szett példánnyal találkozzunk, az elmúlt 10
évben egyetlen esetrôl sem tudnak a kör-
nyéken. Elmondta, hogy elvileg lehetne
csapdákat kihelyezni, de ezeknek nagyon
alacsony a hatékonysága.

Imhof Iván
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A november 24-i testületi ülésen el-
fogadásra került a jövô évi költségvetési
koncepció. A tervezetbe hosszas vita
után szigorú feltételekkel, de ismét beál-
lításra került az iskolabôvítés elsô üteme,
ami 300 millió forint keretösszegen belül
a tornacsarnok kiszolgáló helyiségek nél-
küli megépítését és a tanterembôvítést
tartalmazza. 
A testület a költségvetés tervezésénél az
elôzô évek gyakorlatának megfelelôen
jövôre is a folyó, vagyis a település
mûködtetéséhez elengedhetetlenül szük-
séges kiadások és bevételek egyensúlyá-
nak megôrzését vette figyelembe (lásd az
1. sz. táblázatot). A felhalmozási kiadá-
soknál azokat a magas prioritású beruhá-
zásokat tervezték be, amelyek a 2005.
évi költségvetésben már szerepeltek, de
valamilyen okból nem valósultak meg
(Ez utóbbiak megvalósíthatóságának fel-
tétele a folyó bevételek - pl. telekértékesí-
tések – alakulása. Lásd a 2. sz. tábláza-

tot). Fontos szempont volt az adósságál-
lomány szinten tartása, illetve lehetôség
szerinti mérséklése, a jelenleg hatályos
adóterheket pedig változatlanul hagyták.
A tervezet véglegesítésére akkor kerülhet
sor, ha az állami költségvetés is el-
fogadásra kerül, mivel az önkormányza-
tokat érintô állami normatív támogatások
számításához szükséges pontos adatok
csak akkor lesznek hozzáférhetôk. 
A testület a jövô évben mindenképpen
meg kívánja oldani az iskolai testnevelés
kérdését. A témában kialakult hosszas vi-
ta után a képviselôk úgy határoztak,
hogy abban az esetben építik meg a tor-
nacsarnokot, ha január végére együtt áll a
megvalósításhoz szükséges anyagi fede-
zet. Ellenkezô esetben a testület eláll a
beruházástól, és a buborék projektet va-
lósítja meg. (Bôvebben lásd beszámolón-
kat a 2. oldalon, a testületi ülés 1. napi-
rendi pontjáról)

A felhalmozási kiadások alapjául szolgá-
ló telekértékesítésbôl tervezett bevéte-
leknek 2005-ben csak töredéke valósult
meg. Ennek oka a pangó ingatlanpiac
volt, illetve az, hogy erre a körülményre
a faluvezetés részérôl nem történt haté-
kony reakció. Néhány hónapja azonban
határozott élénkülés tapasztalható: míg
októberig egyetlen telket sem értékesített
a falu, az azóta eltelt két hónap alatt hat
aláírt, és további kettô elôkészített
szerzôdéskötés történt. A jövô évi értéke-
sítés elôsegítése céljából településmarke-
ting terv kidolgozására kért és kapott
ajánlatot a hivatal, emellett az értékesítés
megkönnyítése céljából halasztott fize-
tést lehetôvé tevô hitelkonstrukció került
kidolgozása. Ez, ahogy a következô ol-
dalon közzétett ajánlatból is kiolvasható,
kedvezô vásárlási lehetôséget biztosít
magánszemélyek és befektetôk részére
egyaránt. 

Füzesi Attila

FOLYÓ KIADÁSOK 2005. 2006.
Megnevezés Elôirányzat 09.30-i tényadat 12.31-re várható Tervezet
Folyószámla hitel törlesztése 100,000,000 244,272,506 258,000,000 100,000,000
Személyi kiadások (bér, járulék) 228,852,207 155,300,787 229,000,000 240,000,000
Dologi kiadások 99,591,250 83,782,319 105,000,000 115,658,000
Pénzeszköz átadások, szocpol 15,417,000 15,596,012 16,600,000 42,027,000
Folyószámla hitel kamatkiadásai 4,000,000 7,093,000 9,000,000 4,500,000
Önkormányzati tartalék 23,734,934 17,734,934 6,000,000
ÖSSZESEN: 471,595,391 506,044,624 635,334,934 508,185,000

FOLYÓ BEVÉTELEK 2005. 2006.
Megnevezés Elôirányzat 09.30-i tényadat 12.31-re várható Tervezet
Folyószámla hitel 100,000,000 253,463,199 258,000,000 100,000,000
Mûköd. célú pénzeszköz átvétel 9,532,000 2,510,078 3,200,000 28,000,000
Intézményi mûködési bevételek 80,982,500 85,800,712 90,000,000 90,000,000
Építményadó 1,500,000 1,469,661 1,500,000 2,000,000
Telekadó 21,500,000 19,560,650 20,000,000 22,000,00
Iparûzési adó 29,500,000 19,448,972 20,000,000 30,500,000
Gépjármûadó 10,500,000 8,266,488 8,300,000 8,500,000
Pótlékok, bírságok 654,301 655,000 2,500,000
Osztalék, hozam 200,000 425,000 425,000
SZJA, állami támogatás 232,539,842 178,472,666 240,000,000 224,685,174
ÖSSZESEN: 486,254,342 570,071,727 642,080,000 508,185,174

2006. évi költségvetési koncepció tervezet
Továbbra is napirenden a tornacsarnok és a buborék projekt - 

élénkülés tapasztalható a telekértékesítésben

Folyó kiadások és folyó bevételek 2005-ben, és a 2006. évi tervezet

folytatás a következô oldalon
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Tervezett felhalmozási célú kiadások (beruházások) 2006-ban *

* Megvalósulásuk a felhalmozási célú bevételek (elsôsorban telekeladások) alakulásától függ.

Megnevezés Beruházási összeg

Iskolabôvítés I. ütem / tornacsarnok 300,000,000

Szennyvíztisztító kiegészítô beruházás 13,000,000

Hiteltörlesztés 119,000,000

Beruházási hitelek kamatai 13,000,000

Óvoda férôhely bôvítés 20,000,000

Területvásárlás 80,000,000

Közvilágítási hálózat bôvítése 15,000,000

Megnevezés Beruházási összeg

Üdülôtelep út-, csatorna terv 12,000,000

Úthálózat fejlesztése 30,000,000

Fô út ófalui szakasza 20,000,000

Buszvárók 2,000,000

Reklám, PR, marketing 10,000,000

Játszóterek 15,000,000

Összesen: 649,000,000

A HVB Bank ajánlata önkormányzati
telkek vásárlására

Telek mérete Vételára Hitel összege

1000 – 1200 m2 között 12,5 – 14,6 M Ft 7 M Ft
1800 m2-ig 18,6 – 22,0 M Ft 10 M Ft
2300 m2-ig 22,7 – 27,9 M Ft 13 M Ft
2300 m2 felett 35,8 – 46,3 M Ft 20 M Ft

A fenti hitelösszegek a maximálisan adhatóak, igény esetén ettôl lefelé külön eljárás nélkül is el lehet térni.
A HVB Bank a hitelével vásárolt telken történô házépítés során, a Bank által jóváhagyott költségvetés szerinti összeg 25 százalé-
kát minden további hitelvizsgálat nélkül az igénylô megkaphatja (az utolsó 25 százalékra, tehát 75 százalékos készültség esetén).

Kondíciók telekvásárlási hitel esetén:
Hitelösszeg: 1 000 000 – 30 000 000 Ft
Futamidô: 2 – 20 év
Kezelési költség (évi): 2,50 %
Késedelmi kamat (évi): Mindenkori ügyleti kamat + 6 %

Éves kamat,  Ft alapon EUR alapon CHF alapon CHF alapon
a hitelösszegtôl függôen (akciós) (normál)

1 000 000 –   4 950 000 Ft 9,49 % 4,49 % 1,49 % 2,99 %
5 000 000 – 14 950 000 Ft 8,99 % 4,24 % 1,49 % 2,74 %

15 000 000 – 30 000 000 Ft 8,49 % 3,99 % 1,49 % 2,49 %

THM * 12,59 % 7,58 % 5,88 % 5,97 %

Kondíciók építési hitel esetén:
Építési hitel esetén 1 – 15 millió forint hitelösszegre, 7 – 20 éves futamidôre, 2,5 % éves kezelési költség mellett a
kamatperiódus idôtartamának függvényében, illetve egyéb szempontok szerint 5,99 % – 3,49  % éves kamattal lehet számolni
(THM *  6,74 – 6,65 %).

* Lakáscélú jelzáloghitelek esetén a THM a vonatkozó jogszabály alapján 20 éves futamidejû, 5 millió forint összegû hitelre
került kiszámításra.
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A „TELKI KÖZBIZTONSÁGÁÉRT” KIEMELTEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A LAKOSSÁG NEVÉBEN

KÖSZÖNETET MOND A POLGÁRÔRSÉG TAGJAINAK EGÉSZ ÉVES KITARTÓ ÉJSZAKAI JÁRÔR MUNKÁJÁÉRT.
A POLGÁRÔRÖK ELKÖTELEZETTEK, HOGY MEGKEZDETT TEVÉKENYSÉGÜKET FOLYTATJÁK, ÉS ÍGY

SZOLGÁLJÁK A FALU ÉRDEKEIT.
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BIZTONSÁGOS, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

Köszönet!
A LEA (Leányanya Alapítvány) köszöni a telki és a kör-

nyékbeli polgárok önzetlen segítségét, hogy tárgyi adomá-
nyaikkal könnyebbé és szebbé tették a lányok és babáik éle-

tét, az Otthon mûködését. 
A ruhanemûket és a háztartási eszközöket továbbra is folya-

matosan gyûjtjük.
Köveskuti Tünde, Telki, Hársfa utca 29.  

Telefon: 06 30 212 69 52, www.leanyanya.hu

”Kháron ladikja már jóval
a halál elôtt elindul velünk,
hisz a halál születésünktôl
fogva magzatunk.”

(Illyés Gyula)

A Nyugdíjas Klub magalakulásától kezdô-
dôen igen fontos szerepet töltött be az ôs-
lakosok és a betelepülôk életének és barát-
ság kötésének kialakulásában. Pár évre
visszatekintve, egyik évrôl a másikra,
olyan meghitt barátságok és szeretetteljes
kapcsolatok alakultak ki, hogy ez a közös-
ség büszke lehet magára.
A barátság a legnagyobb örömök forrása,
fôleg idôs korban, mert szebbé teszi min-
den napunkat. Ezért tartottuk mindannyi-
an fontosnak, hogy ez a kis közösség Tel-
ki összetartó ereje legyen és meghatározó-
ja a falu életének.
A rendezvényeink is, amelyek az év folya-
mán folyamatosak voltak, egyre jobban
összekovácsolták emberi viszonyainkat és
hisszük, hogy a tartós barátságok titka
egymás tiszteletben tartása, ez továbbra is
célkitûzésünk.

Visszatekintés idei rendezvényeinkre:
Január 22-én Farsangi Batyus bál a Tel-
kÍr – Trió fergeteges bemutatkozásával,
óriási sikert aratott. Parádés hangulatot te-
remtettek, megalapozták az éjfélig tartó
mulatást.
Február 28-án A gyertyák csonkig égnek;
Márai klasszikus színdarabja nagy élmény
volt számunkra. Külön busszal történô
oda- vissza hozatalunk, gáláns kiszolgálá-
sunk. Ezúton is köszönjük az Önkormány-
zatnak.
Március 19-én Egészséges életmódról;
mindkét háziorvosunk tartott tájékoztató
elôadást. Felébresztette bennünk a kolesz-
terin mumusát, a hölgyekben a csontritku-
lás veszélyét, férfijainkban a pocakosodás
visszatartását. Igen sok jó tanácsot kap-
tunk egészségünk megôrzésére.
Május 19-én -Egész napos kirándulás a
Pilisi hegyekbe. A tikkasztó meleg el-
lenére, jókedélyû csoport indult el és érke-
zett fáradtan vissza, élményeikrôl hetekig
beszéltek.
Október 22. -Báli rendezvény a Budajenôi
nyugdíjasok részvételével. A két falu

nyugdíjasainak, nagyon jó hangulatú mu-
latsága volt és sok új barátság kötôdött.
November 26. Budajenôi Junior vendéglô-
ben visszahívásos alapon, közös évzáró
összejövetelt rendezett a budajenôi nyug-
díjasok közössége. A vacsora  bazsaliko-
mos töltött káposzta volt erdélyi módra. A
hangulatos zene éjfélig tartó táncolásra
serkentette a berozsdásodott lábakat.
A rendezvényeink tehát megtették felada-
tukat, összekovácsolták az öregkorban lé-
vôket és napjaikat megszépítették. Sajnos
minden társadalmi formációban két réteg
van kiszolgáltatott helyzetben, a gyerme-
kek és az öregek korosztálya. Ezt közös
összefogással és szeretettel, egymásra tör-
ténô figyelemmel, enyhítenünk kell. Nem
fordulhat elô kis falunkban, mint nagyobb
várásokban, hogy öregek halnak meg el-
hagyatottan és senki nem nyit rájuk ajtót.
Befejezésül Kosztolányi mondása jut
eszembe: ”Öregedve megnyúlik az or-
runk.”, vigaszul megmosolyogtatva hoz-
záteszi „mindnyájan lógó orral távozunk
az életbôl.”

Szabó Róbert

A Nyugdíjas Klub év végi számvetése

A Telki Általános Iskola 2006. január 1-tôl az alábbi
közalkalmazotti álláshelyekre keres munkavállalókat.
- portás 8 órás
- takarítók 8 órás 
- pénzügyi ismeretekkel rendelkezô irodai szervezô, 8 órás.

Jelentkezni lehet: 
Tel:  06-26-572-096, 06-26-572-097

Email: tanari@telki.hu, igazgato@iskolatelki.tvnet.hu
Pignitzkyné Lugos Ilona igazgató

Haasné Varga Erzsébet igazgatóhelyettes
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A „Telki Közbiztonságáért” KKE
2005. november 15-i megalakulása
óta több gyakorlati intézkedést tett a
közbiztonság javítása érdekében.
Személyes találkozókra került sor Var-
ga Mihály polgármesterrel, Szabó Zol-
tán körzeti megbízottal, Berényi Zol-
tánnal, a Budakeszi Rendôrôrs parancs-
nokával, a Budaörsi Rendôrkapitánysá-
gon Gémesi Beáta r.hadnagy sajtórefe-
renssel és Kanyog Andrea bûnmegelô-
zési elôadóval, Füzesi Attilával, a Telki
Napló felelôs szerkesztôjével, valamint
Pignitzkyné Lugos Ilona iskolaigazga-
tóval és Palugyay Dorottya óvodaveze-
tôvel.
Az elmúlt 3 hónap alatt a Telki Napló-
ban megjelent cikkek ösztönzôen ha-
tottak a lakosságra. A szórólap és a Tel-

ki Fórum hozzászólásaira reagálva
megnôtt községünkben az önkéntesek
kedve és gyakorlati lépésekre szánták
el magukat. A Polgárôrség tagjainak
létszáma nôtt, ezáltal folyamatosan
emelkedik az éjszakai járôrözések szá-
ma. Az egyesület tevékenységét segíte-
ni kívánó új belépô tag is jelentkezett.
Elkezdôdött a Polgárôrség honlapjának
készítése, melyhez egy reklámügynök-
ség, szintén telki lakosú tulajdonosa –
egyben egyesületi tag - önkéntesen vál-
lalta a Polgárôrség logojának és arcula-
tának megtervezését.
Várjuk és hívjuk további önkéntesek
jelentkezését, akik maguk is tenni sze-
retnének a közbiztonság javításáért!
Kérjük a lakosokat, csatlakozzanak a
Polgárôrséghez, hogy a nagyobb lét-

számú tagsággal hatékonyabban tudjuk
szolgálni községünkben a bûnmegelô-
zést az éjszakai járôrözéssel. Jelentkez-
ni lehet a Polgárôrség vezetôjénél: dr.
Rátky Józsefnél. (06-30-922-2251)
Az egyesület tevékenységét, munkáját
segíteni szándékozók jelentkezését vár-
ja Földvári-Nagy László elnök (06-30-
640-7979, telkika@freemail.hu). Az
egyesületbe belépés egy nyilatkozat ki-
töltésével, a vállalt feladat meghatáro-
zásával és 2.000 Ft összegû éves tagdíj
befizetésével történik. 
A lakosság, Polgárôrség, Önkormány-
zat és Rendôrség közötti jó együttmû-
ködéssel fel tudunk lépni a községet
érintô bûnözés ellen. Ehhez kérjük a jö-
vôben is mindenki támogatását!

Betörések – önvédelem. Szeretnénk,
hogy az elkövetett bûncselekmények sû-
rûsége 2006-ban jóval alatta legyen az
idei értéknek. Célunk ezért a polgárôrsé-
günk létszámának növelése legalább 24
fôvel. Fontos feladat a járôrrel védett éj-
szakák ideinél jobb, minél teljesebb lefe-
dése is. A lakosság védekezôképességé-
nek javítása érdekében a korábban is em-
lített, összetartó jószomszéd-bokrok el-
terjedését fogjuk segíteni, a Szomszédok
Egymásért Mozgalom bevált tapasztala-
tait követve.
Támogatjuk a község és a Rendôrség
kapcsolatrendszerének bôvülését. A Bu-
daörsi Rendôrkapitányság bûnmegelôzé-
si elôadói elôzetes egyeztetés után meg-
látogatják az iskolát, az óvodát, ahol a
gyerekeknek, és szüleiknek életkorukhoz
illô megelôzési célú elôadásokat, bemu-
tatókat tartanak a közbiztonságról. 
Szervezési feladatok, projektek. Az
ôszi eszmecseréinken és a késôbbiekben
felvetôdtek ötletek, melyek a községi vé-
dekezés technikai oldalát erôsíthetik.
Ilyenekre szerintünk is szükség van. El-
sôdlegesen fontosnak tartjuk, hogy az
ilyen beruházásokat válassza szét a fele-

lôs tulajdonos tervezési és megvalósítási
szakaszra. Egyesületünk igényli, hogy a
hivatal és az önkormányzat kérje ki a fa-
lu véleményét.  A következô konkrét fel-
adatok állnak szervezés alatt: rendôr ki-
rendelése helyi járôrfeladatra, központi
SOS telefonszám kialakítása, térfigyelô
rendszer telepítése.
A fejlesztésekben szervezéssel, saját és
támogatásból szerzett forrásokkal, a
megvalósításban és a mûködtetésben
aktív részvétellel fogunk közremûködni.
Az együttes felelôsségvállalás a helyi kö-
zösség képviselôivel a biztonság egyik
legnagyobb garanciája lehet. Pontosabb
terveket a szükséges erôforrások össze-
tettsége miatt csak késôbb, fokozatosan
tudunk közreadni. Addig is várjuk a segí-
teni és tenni akaró telkiek véleményeit és
javaslatait.
Egyesületi kommunikációs stratégia
A közbiztonság javításában az érdekelt
feleknek szoros egymásrautaltsága van.
Az egyesület és a Telki Napló szerkesz-
tôsége állandó közbiztonsági rovatot ter-
vez a helyi lapban. Minden számban sze-
retnénk beszámolni a bûnözés alakulásá-
ról és saját szervezô tevékenységünkrôl,

eredményeinkrôl. 
A polgárôrséggel és a körzet megbízottal
tagjainknak már jó kapcsolata van. Tö-
rekszünk az önkormányzattal is a megfe-
lelô együttmûködés kialakítására, ezen a
területen kölcsönösen elôrelátó és segítô
hozzáállás hozhat csak eredményt. A
közbiztonság nevében jelentôs összege-
ket lehet „elszórni”. Azon leszünk, hogy
a rendelkezésre álló korlátozott források
átgondoltan, helyes célok érdekében le-
gyenek szétosztva.
A szeptemberihez hasonlóan egyesüle-
tünk 2006-ban is szervez majd nyílt falu-
fórumot, amelyen értékeljük a fejlemé-
nyeket, és személyesen kérjük a falu vé-
leményét a további teendôkrôl.
Egyesületépítés. 2006 elejétôl lehetôség
lesz az egyesület rendes- és támogató
tagjai közé belépni. Nincs becslésünk je-
lenleg arra, hányan akarnak tagjai lenni
az egyesületnek, és nincsenek túlzott am-
bícióink sem az egész falu megmozdítá-
sára. Reméljük, hogy a felnôtt lakosság
legalább 20%-a fordul felénk rokon-
szenvvel, esetleg aktív segítô- és támo-
gatókészséggel.  Célunk, hogy év végére
legalább 100-120 tagja legyen az egye-
sületnek. Ugyancsak fontos, hogy az
egyesület mûködése váltsa tettekre az
adakozó szándékot.

Füzi Péter

Összefoglaló a „T„Telki Közbiztonságáért”elki Közbiztonságáért” KKE
eddigi munkájáról

„TELKI Közbiztonságért” KK Egyesület – 2006 évi tervek.
A november 15-i alapítással elkezdôdött az egyesület nyilvántartásba
vétele. A szeptemberben elindult szervezôdés kevesebb, mint félévi
felfutással a háta mögött a következô elôrelépéseket szeretné elérni a
község közbiztonsága terén 2006-ban:
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Varga Mihály polgármester meghívásá-
ra november 29-én Galuska László ka-
pitány, Budaörs rendôrkapitánya kísére-
tében Telkiben járt Dr. Ignácz István
dandártábornok, Pest megyei rendôr fô-
kapitány. A megbeszélésen Dr. Rátky
József, a polgárôrség vezetôje is részt
vett. A munkaebéddel kísért megbeszé-
lés két fô témája a szabadnapos rend-
ôrök telkiben történô foglalkoztatásának
és a rendszámfelismerô kamerarendszer
kiépítésének lehetôsége volt. 
Ez utóbbi mintegy tízmillió forintos be-
ruházást jelentene, aminek finanszírozá-

sát egy telki magánszemély vállalta. A
telepítés körülményeinek megteremté-
se, valamint az üzemeltetés költségei-
nek fedezése az önkormányzat feladata
lenne. A rendszámfelismerô rendszer
képes azonosítani a Telkibe be- illetve
kihajtó gépkocsikat, felismerni a kôrö-
zött gépjármûveket, és nyilvántartani
azokat a nem telki illetôségû jármûve-
ket, amelyek hosszabb ideig tartózkod-
nak a településen.
Szabadnapos rendôrök foglalkoztatásá-
ra vannak példák a megye más települé-
sein, így Budaörsön és Szigetszentmik-

lóson is. Ennek
mintájára kell ki-
dolgoznia Telkinek
a rendszert, aminek
lényege, a rendôri
jelenlét fokozása
oly módon, hogy
minden nap egy
polgárôr egy sza-
badnapos rendôrrel
alkosson járôrpárt.
Ez a felállás lénye-
gesen hatékonyabb
a jelenlegi, pusztán
polgárôri jelenlét-

nél, hiszen a rendôrnek azonnali intéz-
kedési joga van.
Dr Ignácz István dandártábornok úr
kedvezôen fogadta a felvetéseket, az
egyeztetést újabbak fogják követni. A
kezdeményezésnek külön aktualitást ad
a telki lakosság közbiztonság növelését
célzó szervezôdése, a "Telki Közbizton-
ságáért" Kiemelten Közhasznú Egyesü-
let megalakulása. Információink szerint
korábban történtek egyeztetések a témá-
ban a polgármester és az egyesület ala-
pítói között is.

Füzesi Attila

Újabb elôrelépés a bûnmegelôzés terén
Vendégünk volt a megyei fôkapitány

Rendôrségi hírek
Az elmúlt hónapban Telki területén egy bûncselek-
ményt követtek el.

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen,
aki  2005.11.18 18:00 és 2005.11.19.
10.00 óra közötti idôben Telki, Petôfi
utcában lévô családi ház kerítését
megrongálta.

Az okozott rongálási kár: 25.000 Ft.

Sokéves kötelezettség-vállalás teljesült
Aszfaltburkolatot kapott az Árnyas és a Völgy utca

A Legelôdomb tövében, a Kórház fasort a
temetôi körforgalommal összekötô utcák
teljes egészében önkormányzati fejlesz-
tésô területen fekszenek. Az ezen a faluré-
szen, 1996-tól értékesítésre került telkek
közül többet úgy adott el az önkormány-
zat, hogy szerzôdésben vállalta a pormen-

tes útburkolat létrehozását is. A közmûvek
kiépítése jelentôs késedelmet szenvedett,
ami miatt a falu nem kevés kötbért volt
kénytelen kifizetni a telektulajdonosok-
nak. 
Az érintett utcák bitumenemulzióval tör-
ténô felületkezelése 10 millió forinttal sze-

repelt az idei költségvetésben. A felületke-
zelésnél lényegesen jobb minôségû aszfal-
tozást, valamint a padka kialakítását végül
7,2 millió forintból sikerült megoldani. A
beruházással Telki aszfaltozott útfelületei-
nek hossza mintegy 720 méterrel növeke-
dett. fa

Dr. Ignácz István dandártábornok
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Gálaest a gödöllôi kastélyban
A Telki Általános Iskola modern jazz táncosainak

nagysikerû fellépése 

Egyesületünk az éve vége közeledtével
szeretné tájékoztatni a falu lakosságát,
hogy az idén milyen programokkal és te-
vékenységekkel próbálta színesíteni
amúgy sem szürke mindennapjainkat. Az
alábbiakban felsorolásszerûen számolunk
be errôl (legutóbbi rendezvényünkrôl rész-
letesebben is) :
Január 29. a Falu disznaja rendezvényen
gyermekeknek kismalac-készítô versenyt
hirdettünk
Március 11. Kodolányi emléktábla koszo-
rúzása az író születésnapja alkalmából,
irodalmi teadélután Jókai Anna írónô rész-
vételével
Április 15. Kodolányi János Irodalmi Pá-
lyázat eredményhirdetése a Telki Óvodá-
ban
Április 16. Falutakarítás
Május 9. Madarak és fák a magyar nép-
mûvészetben c. kiállítás megrendezése,
megnyitója, majd kézmûves játszóház tar-
tása (életfa készítése) a Telki Általános Is-
kolában a Föld napja alkalmából
Május 21. Telki Fesztivál keretein belül
Fotó és montázspályázat beérkezett pálya-
mûveinek kiállítása és eredményhirdetése
Június 9. Múzeumpedagógiai foglalkozás
(A reneszánsz Magyarországon) a Buda-
pesti Történeti Múzeumban a Telki
Általános Iskola 2.b osztályának

Június 18. körforgalom vi-
rágosítása
Július- augusztus Parlag-
fû-gyûjtô akció faluszerte
Szeptember 3. Telki
Egészségnap – elôadó szer-
vezése (Szvetelszky Zsuzsa
– kommunikáció-kutató),
parlagfû-gyûjtô akció részt-
vevôinek jutalmazása
Szeptember 18. Falutakarítás
Október 29. Faültetés a falu több pontján
(Telki Óvoda, Telki Általános Iskola elôtt,
Muskátli úton, körforgalomnál – összesen
25 darab fa)
November 18. Irodalmi vetélkedô rende-
zése a Telki Ált. Isk. hetedik-nyolcadik
osztályos tanulói számára
Nagy Gáspár költôi est
A Kossuth-díjas költô érkezését elôzte
meg a Telki Általános Iskola hetedik-nyol-
cadik osztályos tanulóiból összeállt fiú és
leánycsapat irodalmi vetélkedése. A diá-
kok játékos, kreatív feladatok megoldásá-
val mérhették össze tudásukat. A verseny a
lánycsapat hajszálnyi gyôzelmével zárult,
mivel a „most mutasd meg” játék során ôk
ismerték fel a hétfejû tündért.
A tanulók a Nagy Gáspárnak szánt (az elô-
zô lapszámban olvasható) versekkel lep-
ték meg a költôt. 

A nyertesek és az ôket felkészítô tanárok
egy-egy dedikált Nagy Gáspár kötetet
kaptak ajándékba az Egyesülettôl.
A költôi estet Kovács Ádám (negyedik
osztályos tanuló) nyitotta meg, elszavalva
a költô egyik Karácsonyt idézô versét.
Nagy Gáspár elôször a hozzá intézett kér-
désekre reagált, majd költôi indulásáról,
pályafutásának érdekesebb állomásairól, a
hozzá közel álló költôtársakkal való kap-
csolatáról, mûhelytitkokról mesélt az ott
levôknek.
Az est meghitt hangulatban telt, meleg te-
ával, gyertyafénynél.
A KOKUKK jövô évi terveirôl a januári
lapszámban számolunk be.

Az Egyesület minden tagja nevében 
szeretetteljes Karácsonyt és békés Új 

Esztendôt kívánnak a 
KOKUKK-Krisztik

2005. november 18-án, a gödöllôi
kastélyban került megrendezésre a
„Hogyan vált egy filmcsillag humani-
tárius segítôvé“ c. gálaest, amelynek
keretében a Sissi-filmek 50 éves jubi-
leuma alkalmából sajtóbeszélgetésre
került sor Karlheinz Böhmmel.
A neves színész és az általa képviselt,
Etiópia éhezôinek segítséget nyújtó
„Menschen für Menschen“ (Emberek
az emberekért) segélyszervezet elsô
ízben vendégeskedett a Gödöllôi Kas-
télyban, egy neves fellépôkkel és ven-
dégekkel megrendezésre kerülô jóté-
konysági rendezvényen. A Sissi triló-
gia fôszereplôi, Karlheinz Böhm és
Romy Schneider többmilliós közön-
séget hódítottak meg, filmjeik mind a
mai napig nagy népszerûségnek ör-
vendenek.

Az est sztárvendége Galambos Lilla,
telkiben élô elôadómôvész, a görög
Ipariea tánccsoport és a Bécsi Filhar-
monikusok kiszenekara volt. A ren-
dezvénynek telki vonatkozása is volt,
nevezetesen, hogy a Telki Általános
Iskola modern jazz táncosai, a Kiss
Zenede növendékei (Galambos Lilla
tanítványai), Tóth Ágnes korrepetítor
kíséretében részleteket énekeltek és
táncoltak „A muzsika hangja“ címû
musicalbôl, melyre már hosszú hetek
óta önszorgalomból készültek. Ez a
lehetôség egy óriási élmény és egyben
a "mélyvízbe dobás" is  volt számuk-
ra. A fellépés fôpróbája, amit a telki
iskola tornaszobájában, mintegy öt-
ven hozzátartozó és érdeklôdô elôtt
tartottak meg, szintén nagy siker volt.

fa

A KOKUKK háza táján
2005-ben…..
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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)

BBéékkééss,, bboollddoogg üünnnneeppeekkeett
ééss jjóó eeggéésszzssééggeett

kkíívváánnuunnkk aa iiddéénn sszzüülleetteetttt
tteellkkii ggyyeerrmmeekkeenneekk ééss

sszzüülleeiikknneekk!

Kép-
kidolgozás

MMiikkuulláássrraa ééss KKaarrááccssoonnyyrraa aajjáánnddéékkttáárrggyyaakk ffoollyyaammaattoossaann
éérrkkeezznneekk!!  ••  KKeelllleemmeess KKaarrááccssoonnyytt ééss bboollddoogg úújj éévveett

kkíívváánnuunnkk mmiinnddeenn kkeeddvveess vváássáárrllóónnkknnaakk!!

Tisztelt Telki Lakosok!
Kérjük, hogy amennyiben a Telki Napló terjesztésével kapcsolatban
észrevételük lenne, jelezzék szerkesztôségünk felé a 06-70-9485
480-as telefonszámon, vagy írjanak a telkinaplo@telki.hu e-mail
címre annak érdekében, hogy a lapot pótlólag eljuttathassuk. 

Köszönjük!

Mindenkit szeretettel várunk a Falukarácsony
keretében telki és budajenôi székelyek elôadásában

megrendezésre kerülô hagyományôrzô
SZÉKELY BETLEHEMES   

játékra, december 24-én, 15,30-tól a Pajtában.
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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

Callmeyer FerCallmeyer Ferenc Tenc Telki karácsony c. grafikájával kívánelki karácsony c. grafikájával kíván
boldog ünnepeket és békés, erboldog ünnepeket és békés, eredményes új esztendôt aedményes új esztendôt a

TTelki Napló szerkesztôsége!elki Napló szerkesztôsége!

BBoollddoogg kkaarrááccssoonnyyii üünnnneeppeekkeett!!

         


