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Önkormányzat

Polgármester naplója
Az én adómból…
Régóta tervezem, hogy írok
egy adózással kapcsolatos
cikket, annyi félreértés, súlyos
aránytévesztés és ténytévedés kering a témával kapcsolatosan. De nehezen vettem rá
magam, mert kinek van kedve
ilyen megosztó és száraz
témához? Azonban minél
többször gondolkodtam a
kérdésen, annál inkább kezdtem úgy vélni, hogy fontos
megosztanom a tényeket, és a
belőlük levonható következtetéseket, mert mindannyiunk
számára új utakat nyithat
meg, ha eloszlatjuk az adózáshoz kapcsolódó félreértéseket, indulatokat és új alapra
helyezzük gondolkodásunkat. Úgyhogy a nyári szabadság alatt
rászántam magam. Hosszú lesz, röviden félreérthető lenne.
Olvassák el, kérem!
Ki szeret adózni? Senki.
Miért kell mégis adózni? Mert adók nélkül összeomlana világunk.
Minden más próbálkozás nagyon hamar csődöt mondott, az első
ókori civilizációktól kezdve a kommunizmussal bezárólag. Az első
írásos emlékeink nem szerelmes versek, vagy ételreceptek,
hanem – bármilyen kiábrándító – adóspapírok és adónyilvántartások ékírásos cserepeken. Most is billeg a nagy felépítmény,
ha van kedvük, keressenek rá a „közlegelők” játékelméleti problémájára, nézzenek körül és magukba, majd töprengjenek el egy
kicsit.
Mi az adó? Bármely felettes hatalomnak kötelezően fizetendő
juttatás. Gyorsan tisztázzuk a fogalmakat! Felettes hatalom? Igen.
Az adózáshoz kell egy hatalmi tényező. Régebben például cézár,
császár vagy legalább egy cár. A mi világunkban ez a hatalmi
tényező jellemzően az állam és az önkormányzatok, nem valami
despota. De hát az állam és az önkormányzatok végső soron mi
magunk lennénk! Pontosan. Magunknak fizetünk és azért
kötelező jelleggel, mert önkéntes alapon senki nem tenné meg.
Tehát a köz felhatalmazza saját maga egy részét a hatalom
gyakorlására, és arra, hogy mindenkitől beszedje azt a juttatást,
ami nélkül nem tudná mindazt megépíteni, fenntartani és
üzemeltetni, amire szüksége van a közösségnek. Vagyis a közjót
az szolgálja, ha az adó a közhatalom erejével elvehető,
kötelezően adandó. Talán jobb lenne vevőnek hívni adó helyett,
merthogy elvehető, de hát mégiscsak adjuk, még ha közben nem
teljesen őszinte is a mosolyunk.
Mire való az adó? Minden olyan feladatnak a finanszírozására,
amit egyénileg nem lehet megoldani, és ami mindannyiunk
közvetlen vagy közvetett érdekét szolgálja. Adó nélkül nem
létezhetne a közszolgáltatások és közfunkciók széles köre,
melyekre modern társadalmunk épül, a honvédelemtől a
közvilágításig, az oktatástól, a környezetvédelemig. Az adózás az
összes társadalmi alrendszert érinti és fenntartja, nincs kivétel. A
különféle közgazdász filozófiák innentől megosztottak, folya-

2019 július

matos a finomhangolás, és ki többet, ki kevesebbet tenne abba a
halmazba, amit közösségi felügyelet és finanszírozás alá vonunk,
de mindig marad egy elég széles feladatkör, ami elkerülhetetlenül ide tartozik.
Az adóról törvények rendelkeznek. Az adózás szabályozása a legmagasabb szintű törvénynél, az Alaptörvénynél kezdődik és az
önkormányzati adórendeletekig leér, teljes körű. Alapszabály,
hogy adózásról nem lehet szavazni. Népszavazást kiírni sem.
Hogy miért? Mert azonnal megszavazná mindenki, hogy ne
legyenek adók és azonnal össze is omlana a világ. A több ezer
éves történelmi tapasztalat azt mondatja, hogy két biztos dolog
van a világon, a halál és az adó. Az adózáshoz kapcsolódó
törvények a társadalmi változásokkal együtt változtak, finomodtak, mintegy evolúciószerűen azért, hogy a társadalom a
működőképességet megtartva minimalizálja a konfliktusokat és
érdekellentéteket a társadalom szereplői között. Ezt a célt szolgálja az is, hogy kevés kivételt leszámítva kimondhatjuk: az
adóért nem jár semmi, az adóval nem vásárol senki szolgáltatást,
az adóért nem várhat el senki semmi többletet annál, mint amire
a törvény az adót kivetőt, például az önkormányzatot kötelezi. Az
adó elvileg semmilyen tekintetben nem alku tárgya, ezért
például adóról nem lehet szerződést sem kötni.
Nem hangzik jól, igaz? Kicsit felháborító. De oka van mindennek,
jogi és történeti oka is. A rendszerváltás után megváltozott az
adózás rendje. Pontosabban kialakult. Az akkori idők megmondó-emberei úgy gondolták, hogy a szubszidiaritás és az
önkormányzatiság elve szolgálja a lehető legszélesebben az
éppen kiépülő demokráciát, és viszonylag sok jogkört, köztük sok
adózási jogot hagytak az önkormányzatoknál. Azóta minden kormány, függetlenül irányultságától, pártösszetételétől folyamatosan szűkítette az önkormányzatok jogköreit, adókivetési
lehetőségeit és központosította az adókat. Ezen kívül az egyéb
pénzügyi lehetőségeket (sajátos bevételek, közműdíjak,
hitelfelvétel) is jogszabályi úton szűkítették. Ennek mértéke az
elmúlt harminc évben igen jelentős, sőt, meghatározó.
Mit jelent mindez? Egyszerűen azt, hogy az önkormányzatok
egyre növekvő függésben vannak, és egyre kisebb az az összeg
az önkormányzati költségvetésben, amit helyi adóbevételek biztosítanak.
Mit jelent ez esetünkben? Ha a teljes éves költségvetést vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a helyben befizetett adóból a már
meglévő önkormányzati infrastruktúra-rendszer fenntartása és a
működési költségek is csak az év feléig finanszírozhatóak. Az év
második felét már állami támogatásból oldjuk meg. Fejlesztésre
pedig egyetlen fillér sem maradt. Tehát megismétlem: a helyben
befizetett adóból még a működési költségeknek is csak a fele
finanszírozható!
Gondolom, most sokan meglepődtek.
Tehát, amikor legközelebb rutinból kimondanánk: az én adómból
legyen ez, meg az, így meg úgy, és ilyen, meg olyan jogaink vannak az adóért cserébe, gondoljunk rá, hogy a befizetett adóból
januártól júliusig világítanak a lámpák, nyárig van nyitva az
óvoda, orvosi rendelő. Utána záróra, lehet panasszal fordulni
azokhoz, akik így alakították a világot a rendszerváltás óta.

Önkormányzat
Illetve de! A lakossági, önkéntes, közösségi finanszírozás útja még
nyitva áll. Tettünk már néhány próbát e téren, kisebb-nagyobb
sikerrel. Miért gondolom, hogy ez még egy lehetséges és jó út?
Megpróbálom levezetni.
Telki Magyarország leggazdagabb települése. Jó néhányszor hallottuk már ezt a lózungot. De mit is jelent ez valójában? Az önkormányzat nemhogy nem gazdag, de kifejezetten szerény
feltételek között működik. Ha összevetjük az egy főre eső helyi
adóbevételeket, akkor a térségben minden település jócskán
ránk ver, és vannak egészen durva különbségek is.

Szerencsére az állami támogatások kiegészítik a helyi
adóbevételeket, így a működés egész évben biztosított. A támogatások azonban függőséget jelentenek. Nagyon messze,
fényévekre vagyunk az önfenntartás képességétől, ami valamiféle korlátozott pénzügyi autonómia alapja lehetne. Az Önök
adóbefizetései – nem a helyi, hanem a központosított adók –
belekerülnek a „nagy kalapba”, és ami végül ide jut, az kevesebb,
mint amit Önök összesen befizettek. Természetesen ez indokolható az országos kiadásokkal, egyenlőtlenségekkel, és az olyan
országos léptékű feladatokkal, mint például a honvédelem, vagy
országos úthálózatok fenntartása. De a végső szaldó számunkra
mégis kedvezőtlen, ha a saját települési léptékünkkel mérünk.
No, de álljon meg a menet! Nem az önkormányzat feladata az
útépítés, az intézményfejlesztés, a közszolgáltatások biztosítása?
De bizony, az önkormányzatoké. Csakhogy a törvényi
kötelezettség valójában mindössze azt jelenti, hogy a feladat
másnak nem adható át. Tehát az önkormányzat nélkül nem épülhet út. Ám hogy az önkormányzat miből finanszírozza, azt a
törvény nem határozza meg. Finanszírozhatja például 100%-ban
az ingatlantulajdonosokra kiterhelve. Vagy mondhatja azt, hogy
forrás hiányában elhalasztja a megvalósítást. Nincs határidő rendelve a feladathoz. A fejlesztés ugyanis lehetőség, nem
kötelezettség, nem is lehetne az egy olyan országban, amely
olyan történelmi örökséget visz a hátán, amilyet. Az önkormányzat feladatlistája olyan hosszú, hogy egy-egy falu azonnal el
tudná költeni a teljes országos költségvetést, ha mindent megvalósítana, ami benne szerepel. Ráadásul bizonyos területeken
létezik a minimálisan szükséges ellátási színvonal meghatározása, és mi mindenben felülteljesítjük ezeket a normákat. Az utolsó
igazi hiányunkat most pótoltuk a közösségi ház megépítésével. A
lakosság részéről megfogalmazott kritikák tehát jobbára
megalapozatlanok, egyszerűen az a helyzet, hogy a kimondottan
magas igényszint találkozik a kifejezetten szűkös lehetőségekkel.
A számok kemény tények. Látható, hogy csak a helyi adóbefizetésekből az égvilágon semmi nem épülhetne, sőt, még a meglévő infrastruktúra is csak az év első felében lenne működtethető.

Telkiben az egy főre eső adók a térséget tekintve a középmezőnyt jelentik. Az iparűzési adót tekintve azonban a sor végén
kullogunk. Igaz, hogy ez egy döntés volt, az itt élők épp azért
költöztek Telkibe, és nem mondjuk Érdre vagy Csömörre, mert itt
találják meg azt a lakókörnyezetet, ami élhető számukra. Van
azonban két terület, amin lehetne javítani. Az egyik, hogy akinek
cége van, az jelentse be ide a cégét. Ne máshol fizesse a teljes
iparűzési adót, mert azt a pénzt nem kapja vissza út, óvoda,
közüzemek formájában. A másik az „adóoptimalizálás”. Aki
előrelépést szeretne Telkiben, de az adózás során minden trükköt
bevet, hogy ne kelljen fizetnie, annak nincs erkölcsi alapja arra,
hogy kritikát fogalmazzon meg. Sajnos a leghangosabb kritikusok gyakran mindkét területen érintettek.
Telkiben az adóalanyok és az adótárgyak száma lassan, igen konszolidáltan nő. Az adóerő-képesség is ennek megfelelően, enyhén nő. Az összes adó növekménye azonban elmarad az országos prosperitás és a vásárlóerő növekedésének mértékétől, ami
arra utal, hogy a jogászok és könyvelők mindent megtesznek
azért, hogy az adóbefizetéseket szinten tartsák. Ez természetes
törekvés, de értsük meg, hogy szoros összefüggésben van
környezetünk fejlesztésének lehetőségeivel.
A sajtóból ismert „gazdagság” tehát nem az önkormányzatra,
hanem az itt élőkre vonatkozik. Ugyanis fogyasztóerő alapján
készül az évenkénti statisztika, amiben valóban mindig az élbolyban, gyakran pedig az első helyen végzünk. Azaz nem az önkormányzat gazdag, hanem az itt élők. Ezt a gazdagságot tovább
erősíti a kormányzat utóbbi évekbeli adópolitikája és támogatási
rendszere, aminek épp az itt élők a legnagyobb nyertesei. Még
több támogatás, még több adókedvezmény jut az itt élőknek,
több mint az ország más részein élőknek, köszönhetően Telki
sajátos szociokulturális összetételének. És ehhez jönnek még a
helyi adókedvezmények is.
Hogy miért érezzük mégis magasnak az adókat? Mert valóban
azok. Azonban ezek az adónemek jobbára a központi költségvetést gazdagítják. Ha az európai adóterheket nézzük,
láthatjuk, hogy közepes GDP mellett az élbolyban vagyunk, azaz
vásárlóerő-paritás szempontjából a sor végén kullogunk. Ez
jórészt természetesen az Áfának köszönhető, de más elemek is
hozzájárulnak. Telki azonban épp vásárlóerőben erős. Emiatt van
egy érezhető feszültség. Mivel azonban Telki a jómódú polgárokon kívül a sok gyermekről is híres, a helyi és országos családi
adókedvezmények is hatványozottabban érvényesülnek. Ennek
csökkentenie kellene a feszültséget, de az emberi természet már
csak olyan, hogy a pozitív dolgokat természetesnek veszi.

Ha pedig mindent lekapcsolnánk, nem lenne iskola, óvoda, orvosi
rendelő, közvilágítás, stb., és minden befizetett adóforintot csak
arra fordítanánk, hogy utakat aszfaltozzunk – ami elég abszurd
elképzelés, lássuk be – akkor is a befizetett adókból minden aszfaltozatlan utcában lévő ingatlan előtt kb. húsz centiméternyi
utat lehetne megépíteni. Jó az ilyesmit vizualizálni, mert sokkal
kézzelfoghatóbbak az arányok és összefüggések.

Tehát a pénz nem az önkormányzatnál van. A pénz Önöknél, itt
élőknél van.

De ha ennyire nehéz a finanszírozás, akkor mégis hogyan tudunk
ennyi mindent fejleszteni? Külső forrásokból és nagyon
takarékos működésből. Európai uniós és hazai pályázatokból,
állami pályázatokból, gazdasági szereplők, partnerek bevonásával. Hosszú évek alatt kiépített kapcsolatrendszerrel és módszerekkel. Máshogy a mostani rendszerben nem lehetséges.

Mi sülhet ebből ki? Gondolhat például valaki egy masszív
adóemelésre. Csakhogy ennek nem sok értelme lenne. Az adók
mértéke, felső határa törvényben meghatározott. Maximális
adókulccsal számolva sem jutnánk sokkal előbbre, viszont hatalmas ellenhatást váltana ki, és rövid időn belül fordítva sülne el.
Ráadásul Telki a jól képzett, mobilis „adóoptimalizálók” hazája,
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Közérdekű
Önkormányzat
már most is sokan minden kiskaput kihasználnak, amit csak lehet.
Nem véletlen az alacsony adóbevétel. Úgyhogy az adóemelés
nem a helyes út.
Mondhatja valaki, hogy nosza, vonjunk be több külső forrást.
Természetesen ez a cél. De! És itt is van egy „de”.Telki történetének
legsikeresebb ciklusa van mögöttünk külső forrásbevonás tekintetében. Elképesztő mennyiségű pénzt szereztünk pályázatokból, partnerségekből. Míg korábban az elődök a beruházásokat
saját erőből (helyi adó) és hitelből (ami valójában halasztott helyi
adó+kamat) valósították meg, addig mi nem vettünk fel hitelt
(ma már nem is lehet, csak kormányengedéllyel), és inkább vissza
nem térítendő pályázatokból, támogatásokból építettünk. Ennek
háttere azonban kezd fogyni. Az Európai Unió pályázati rendszere által elérhető források csökkenni fognak, és az állami források sem végtelenek. Ha tudjuk, tartjuk ezt az irányt, sőt, fokozni is
kívánjuk a lobbi-tevékenységet, a meglévő kapcsolati rendszer
bővítését, de ebben az irányban nagyságrendet már nem lehet
bővülni.
Szerencsére a legnagyobb feladatot már elvégeztük. Azt a terhes
örökséget, amit ránk hagytak, felszámoltuk. Hiányzott ugyanis
szinte minden, amitől egy települést településnek hívhatunk.
Mára megépültek Telki hiányzó intézményrendszerei, infrastruktúrája, a legnagyobb fejlesztések és beruházások. Ami most jön,
már jobban tagolható, sok parciális elemből álló fejlesztési csomag, ahol a közvetlen haszonélvezők bevonása sokkal könnyebben megvalósítható és mindenki számára könnyebben értelmezhető.
A következő ciklus fő feladata nem lehet más, mint az utak
fejlesztése, már ha beruházásról beszélünk. Utak és a hozzá tartozó műszaki elemek, a vízelvezetés, a járdák. Ezek már behatárolható érdekelti körhöz rendelhetőek. Itt már könnyebben
értelmezhető az érintettek, érdekeltek köre, mint egy orvosi rendelő vagy iskola esetében.
Az önkormányzat természetesen pályázni fog. Biztosan lesz saját
ereje is, amit bele tud majd tenni a fejlesztésekbe. De a mostaninál sokkal fontosabb szerepet szánnánk az önszervező,
önkéntes társfinanszírozásnak és a közösségi összefogásnak. Ne
feledjék: a forrás Önöknél van! Ezzel a lehetőségek egy része is. A
lehetőségek másik fele pedig az önkormányzatnál. Partnerségben sokkal több minden megvalósítható, mint a megszokott

utakon, főleg, hogy az önkormányzatok mozgástere a jövőben
várhatóan nem bővülni fog, hanem tovább szűkülni.
Vannak már pozitív példák. Épültek utak ily módon. Közvilágítás
és más közművek. Megvalósultak civil szervezetek, magánemberek és önkormányzat gondozásában kisebb projektek
adományokból, önkormányzati kezeléssel. Nem lehetetlen, sőt,
kifejezetten lehetséges mindez.
Csak el kell fogadnunk a valóságot, és megértenünk, hogy
ugyanazt szeretnénk, és csak együtt van reális lehetőségünk a
megvalósításra. Ezt a lehetőséget nem szabad elvetnünk, ha
látványos eredményeket akarunk. Együtt kell működnünk, mégpedig szabályozott, érthető konstrukcióban, önként, megértve a
valós helyzetet. Vagy el kell fogadnunk, hogy bizonyos
fejlesztésekhez az önkormányzatnak hosszú évekig kell
gyűjtögetnie, ha a jövőben ezt egyáltalán megteheti majd.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden beruházás csak
közösségi összefogással valósulhat meg. Korántsem, hisz továbbra is lesznek önerős, és pályázati vagy külső forrásból megvalósuló projektek. De egy-egy fejlesztés akár részben önkéntes hozzájárulásokból is megvalósulhat. Korábban, mint bárhogy máshogy.
A valóság, a tények tehát kőkemények, és nem illeszkednek a
kényelmes előfeltevésekhez. Újra kell gondolnia mindenkinek,
amit a közpénzekről, az adókról eddig gondolt, legalábbis itt
helyben biztosan. Ha valaki itt él, de cége máshol fizet adót, ne
várjon itt fejlesztést. Ha trükközik, „optimalizál” az adóbefizetéseknél, szintén ne csodálkozzon, ha nem épül az út a háza
előtt. Ezek a realitások. Jó tisztán látni, főleg a választások előtti
megalapozatlan ígérgetések előtt. Tőlem csak realitásokat fognak hallani. Eddig sem ígérgettem, mindig a földön maradtam és
ez bevált. Telki ezt eddig nagyon pozitívan vette, köszönhetően
az itt élők józanságának. Bízom benne, hogy ezt a kicsit hosszabb
írást is sokan elolvassák és megértik a lényegét. Egy a csónak,
együtt evezünk, és jó, ha egy irányba.
Az én adómból… Az így kezdődő korholó, méltatlankodó mondat helyett a jövőben próbáljuk elgondolni a következő büszke
mondatot: Az én hozzájárulásommal. Szerintem jól hangzik.
Deltai Károly
polgármester

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2019. június 25.

A Telki Óvoda névmódosítási kérelme

Óvodavezetői pályázatok értékelése

A képviselő-testület hozzájárult a Telki Óvoda névmódosítási
kérelméhez, és támogatta a beérkezett javaslatok közül a Telki
Zöldmanó Óvoda elnevezést. A testület felhatalmazta a
Polgármesteri Hivatalt a Telki Óvoda Alapító Okirata
módosításának előkészítésére.

A Telki község Önkormányzata által a Telki Óvoda vezetői
álláshelyére kiírt pályázatokat a képviselő-testület az előkészítő
bizottság, a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség és a szülői
szervezet véleménye alapján értékelte, majd döntött az
intézményvezető személyéről. A testület 5 éves időtartamra
Petrovszkiné Krizsán Adriennt bízta meg.

2019 július

Ingatlanhoz kapcsolódó HÉSZ-módosítás
A testület úgy határozott, hogy támogatja a Solloshi Residence
Kft. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítására irányuló

Önkormányzat
kérelmét a Telki, 733/8-as helyrajzi-számú ingatlanon megvalósítandó társasházak vonatkozásában, és felkéri a polgármestert,
hogy a hatályos HÉSZ módosítására vonatkozó településtervezői szerződés-tervezetet, valamint a kérelmezővel megkötendő településrendezési szerződés tervezetét készítse elő és
írja alá.

gatást biztosít a 2019. évi költségvetés támogatási keretének
előirányzatából. A testület egyúttal tudomásul vette, hogy az
épület hivatalos használatbavételi engedélyezési eljárásának
befejezéséig a Telki Kultúra Alapítvány biztosítja a Pajta bérletét.

HÉSZ-módosításhoz kapcsolódó kérdések

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a forgalomképes
önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
szóló, 58/2019. (III.25.) számú Ö. határozatát módosítja, és az
1266/5-ös hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölését
visszavonja.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy tervezési szerződést
köt a Kasib Mérnöki Iroda Kft-vel a Telki HÉSZ és Településképi
Rendelet módosításának előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a lakossági kérelmezővel a településrendezési
szerződés megkötésére a HÉSZ módosításának költségviseléséről.

Beszámoló a közterület-felügyelet
működéséről
A testület elfogadta a közterület-felügyelő 2018. január 1-je és
2019. május 31-e közötti időszakra vonatkozó tevékenységéről
szóló beszámolót.

A közösségi ház bérleti díjainak
meghatározása
A képviselő-testület meghatározta a Kodolányi János Közösségi
Ház és Könyvtár átmeneti időszakra vonatkozó helyiségbérleti
díjait az új intézményvezető kinevezéséig, legkésőbb a 2019.
szeptember 15-ig terjedő időszakra.

Határozat módosítása

Önkormányzati bérlakás bérleti joga
A testület döntött az önkormányzat tulajdonában lévő, Zápor u.
7/C címen található közérdekű bérlakás bérlőjének kijelöléséről
a 2019. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig tartó időszakra
vonatkozóan.

Rendelet módosítása
A testület ismételten módosította a közösségi együttélés
alapvető szabályairól, és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló, 5/2018. (III.29.) számú önkormányzati rendeletét.

Rendelet a dohányzás tilalmáról
A képviselő-testület 14/2019. (VII.02.) számon rendeletet alkotott a dohányzás tilalmáról.

Gépjárművek értékesítése és új gépjármű A polgármester jutalma
A testület döntött arról, hogy Deltai
vétele
A testület úgy határozott, hogy a közterület-felügyelet számára
egy új Dacia Duster típusú gépjárművet vásárol, és a vételár
fedezetét a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.
A képviselő-testület döntött arról is, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő kisteher-, valamint a Lada Niva típusú gépjárművet értékesíti.

Eszközök beszerzése
A testület döntött a közösségi ház és könyvtár számára történő
kiegészítő eszközök beszerzéséről, és ehhez 1.564.621 Ft-ot biztosít a már korábban elkülönített költségvetési keretből.

Egészségház klímarendszerének kiépítése
A testület úgy határozott, hogy a Telki Egészségházban klímarendszert építtet ki, és ennek megvalósítását 2.447.711 Ft +
ÁFA összegért megrendeli a DBB Electro Service Kft-től. A
beruházás pénzügyi fedezetét a 2019. évi költségvetés felhalmozási tartalékkerete biztosítja.

Többlettámogatás
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki Kultúra
Alapítvány részére bruttó 100.000 Ft összegű többlettámo-

Károly polgármestert
háromhavi bruttó illetményének megfelelő összegű jutalomban
részesíti.

Kamera felszerelése
A képviselő-testület az új sportcsarnok építési munkáit rögzítő
kamera felszereléséről határozott, és a szükséges pénzügyi
fedezetet a 2019. évi költségvetés tartalékkeretének terhére biztosította.

Szennyvízhálózatra történő rákötés
kérdése
A testület nem támogatja a Budajenő, 1227/1-es hrsz-ú ingatlannak a telki szennyvízhálózatra történő rákötési kérelmét. A
képviselő-testület az új szennyvíztelep megépülését követően
tud érdemben foglalkozni a kérelemmel.

Döntés köztartozásmentes adatbázisban
lévő nyilvántartással összefüggésben
A testület az előterjesztésben foglaltak megismerése alapján
nem tartotta szükségesnek eljárás indítását a köztartozásmentes adatbázisban lévő nyilvántartásból történő időszakos
törlés kapcsán.
szb
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Közérdekű

Új nevet kap az óvoda
A Telki Óvoda azzal a kéréssel kereste meg Telki község
Önkormányzatának képviselő-testületét, hogy a Telki Óvoda
huszadik, jubileumi évfordulójára kezdeményezik az óvoda
névmódosítását.
A szülői szervezet és az óvoda alkalmazotti közössége
véleményét kikérő előzetes felmérés alapján azt javasolták, hogy
az intézmény új elnevezése Telki Zöldmanó Óvoda legyen. A
képviselő-testület támogatta a névmódosítási kérelmet.
Az intézmény alapító okirata módosításának elfogadását
követően – előreláthatólag az augusztusi testületi ülésen hozott
döntés után – megtörténhet a hivatalos névmódosítás
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése is.
szb

Szépkorú telki lakos
köszöntése

Változott a kormányablak
ügyfélfogadási rendje

2019. május 14-én ünnepelte 90. születésnapját Kiss Kálmán, a
Telki Hold Otthon lakója.
Ez alkalomból köszöntötte őt a jeles napon a Telki
Önkormányzat nevében Halász Terézia képviselő és dr. Lack
Mónika jegyző.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. június 17-től a Budakeszi
Kormányablak (2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.) ügyfélszolgálatán az ügyintézés – technikai okokból – átmenetileg, az
ügyfélfogadási idő változatlan megtartása mellett, az alábbiak
szerint került kialakításra.
A keddi, szerdai és csütörtöki napokon a zárás előtt két órával az
ügyfelek kiszolgálása előzetes időpontfoglalás alapján történik.

A nyitva tartás rendje:

Módosult a földhivatal
nyitva tartása
A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a Földhivatali Osztályának ügyfélszolgálati nyitva tartása 2019. július 1-jétől a következő:
Hétfő: 8:30-12:00, 13:00-16:00
Szerda: 8:30-12:00, 13:00-16:00

Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Cím: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.
E-mail: foldhivatal.budakeszi@pest.gov.hu
Telefon: 06-1-279-2090, 06-1-279-2092

2019 július

Hétfő: 7-től 17 óráig
Kedd: 8-tól 18 óráig - 16-tól 18 óráig csak időpontfoglalással
Szerda: 8-tól 20 óráig - 18-tól 20 óráig csak időpontfoglalással
Csütörtök: 8-tól 18 óráig - 16-tól 18 óráig csak időpontfoglalással
Péntek: 8-tól 16 óráig
Előzetesen időpontot foglalni a 1818-as ingyenesen hívható
telefonszámon, vagy ügyfélkapun keresztül lehetséges.
Azonnali ügyintézésre ezen időszakban az Érdi Járási Hivatal
Törökbálinti Kormányablakában (2045 Törökbálint, Munkácsy
M. utca 79.) van lehetőség.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
dr. Major Miklós
járási hivatalvezető
Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala

Közösség

Klimatizált lett az Egészségház
Telki Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtott be az Egészségház klímarendszerének kiépítésére.
Ugyan a pályázatok elbírálására még nem került sor, de mivel a
nyári időjárási körülmények indokolttá teszik, hogy mielőbb
beüzemelésre kerülhessen a klímaberendezés, ezért a
képviselő-testület megszavazta, hogy még a pályázat eredményhirdetése előtt elindítja a kivitelezési munkálatokat.
A testület a rendelkezésre álló árajánlatok alapján a legkedvezőbbet benyújtó DBB Electro Service Kft-t bízta meg a klímarendszer (5 db egység) telepítési munkálataival. A beruházás
2.447.711 Ft + ÁFA összegbe kerül.
szb

Egészségügyi díjat kapott Dr.
Asztalos Mária
Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete május 27-i
ülésén döntött arról, hogy Dr. Asztalos Mária gyermek háziorvos
részére Telki egészségügyi ellátása érdekében kifejtett sokéves,
kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Egészségügyi
Díjat adományoz.
Dr. Asztalos Mária
hivatalosan
1998
januárja óta van
szerződésben a Telki
Önkormányzattal, és
végzi a gyermekorvosi teendőket. A doktornő a csecsemő és
gyermekorvosi végzettsége mellett fülorr-gégész szakorvosi

képzettséggel is rendelkezik. Kezdetben területi ellátási
kötelezettség nélkül, 2005 júliusa óta területi ellátási kötelezettséggel látja el a 18 év alatti korosztályt Telkiben.
A hosszú, több mint 20 éves szolgálat alatt kivívta magának
páciensei szeretetét, elismerését, emberségből, együttérzésből,
segítőkészségből példát mutatott. Betegeit rendszeresen látogatja, a rendelőben – ha szükséges, a rendelési idő meghosszabbításával – mindig gondoskodik kis pácienseinek magas színvonalú ellátásáról. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal
való kapcsolata segítség, hogy probléma esetén a szakemberek
gyorsan tudjanak reagálni a gyermekek érdekében.
Köszönjük a Telkiben végzett, kiemelkedő orvosi munkásságát,
és gratulálunk a településünkhöz kötődő életpályája elismeréseként kapott díjhoz!
szb

Persányi Barnabás újra országos
bajnok lett
A 2019. június 21-e és 28-a között megrendezett Magyar
Korcsoportos Nemzeti Sakkbajnokságon Persányi Barnabás
ismét országos bajnoki címet szerzett! Ráadásul ezt az eredményt 15 évesen, az egy évvel idősebbek korcsoportjában érte
el.
A 8 napos, 9 fordulós bajnokságon összesen mintegy 250 diák
indult.
Gratulálunk Barnabásnak a bajnoki címhez és további szép sikereket kívánunk!
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Közösség

Karitász tábor
Idén június 24-e és 28-a között került megrendezésre Telkiben a
Karitász tábor.
Az öt nap programokban bővelkedett és remek hangulatban
telt. Minderről tanúskodjanak a táborban készült képek!

2019 július

Oktatás

Pedagógus kitüntetések
Az Érdi Tankerületi Központ hagyományos tanévvégi pedagógusnapi ünnepségén három kollégánk részesült elismerésben.
Haasné Varga Erzsébet és Pregitzer György nyugdíjba vonuló
tanítók Pedagógus Szolgálat Emlékérmet, Jókó Attila pedig
Aranycsengő Pedagógiai Elismerő Oklevelet kapott.
Szívből gratulálunk nekik!
Pipacsvirág Általános Iskola

Pedagógusaink önkormányzati elismerése
Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete minden
évben Havas Ferenc-díjat adományozhat a pedagógia területén
kiemelkedő munkát végzett, arra érdemes pedagógusnak. A
2018/2019-es tanév díjazottjának, Szabó Andrea tanítónőnek a
kitüntetést Deltai Károly polgármester a tanévzáró ünnepélyen
adta át.
A képviselő-testület oklevéllel fejezte ki elismerését Haasné
Varga Erzsébet tanítónőnek is az iskola indulása óta – 18 éve –
végzett kimagasló pedagógiai és szakmai munkájáért, az
intézmény folyamatos működése és fejlődése érdekében
végzett tevékenységéért.
Köszönjük a megbecsülést a testületnek! Szívből gratulálunk a
kitüntetésekhez!
Pipacsvirág Általános Iskola
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Oktatás

Óvodai hírek
„Itt a nyár, táncot jár a napsugár”
Májusban és júniusban sem szűkölködtünk a programokban, és
bár az időjárás időnként megtréfált minket, sokat kirándultunk
(Tropicarium, Lego-kiállítás, Skanzen, Öreg Tölgy Erdei
Tanösvény) és tevékenykedtünk a szabadban.
A szülők által anyagilag támogatott Madarászovi foglalkozáson
szenzitív, mozgásos játékok keretében a Normafánál ismerkedtek gyermekeink az „állati társasházak” lakóival (méhekkel,
darazsakkal, zengőlegyekkel) és azok életmódjával. A játékos
tevékenységek során rengeteg hasznos információval és tapasztalattal lettek gazdagabbak. A foglalkozás után természetesen
szabad játék következett az Anna- és a Csacsi-réten, ahol minden gyermek kedvére mozoghatott, próbálhatta ki ügyességét,
gyorsaságát.

Óvodánkban első alkalommal rendeztük meg az Anyák-napi
játék- és teadélutánt, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a
formabontó kezdeményezéssel új hagyományt teremtsünk. Az
édesanyákat kicsit meglepte, hogy nem passzív hallgatóként
kellett részt venniük az „ünnepségen”, hanem gyermekeik által
aktív részeseivé váltak a gyakran humoros, időnként elgondolkodtató közös játéknak, amelynek fénypontja természetesen
minden csoportban az édesanyák köszöntése volt. Az együtt
töltött vidám és meghitt pillanatokra több hét elteltével is
örömmel emlékeztek vissza az anyukák és a gyermekek
egyaránt.
A csoportok évzáró ünnepségein a 2018/2019-es nevelési év
verseiből, meséiből, dalaiból készült jelképes csokorral kedveskedtek a gyermekek családtagjaiknak és búcsúztak el ballagó csoporttársaiktól. A hagyományokhoz híven az intézmény
vezetője emléklappal és apró ajándékkal köszönte meg azoknak
a ballagó gyermekek szüleinek az áldozatos és lelkiismeretes
munkáját, akik több éven keresztül segítették, támogatták a
Telki Óvodát.
Utolsó évzáró és ballagási ünnepségén vett részt nyugdíjba
vonuló óvodapedagógusunk, Pappné Bognár Katalin, akinek a
Telki Óvoda nevelőtestületének kezdeményezésére a pedagógusi pályán eltöltött 40 éves példaértékű szakmai tevékenységének, óvodapedagógusi és gyermekvédelmi munkájának az
Emberi Erőforrások minisztere Szolgálati Emlékérmet adományozott. Pappné Bognár Katalin lelkiismeretes munkájával hozzájárult a Telki Óvoda egyéni arculatának, hagyományainak
kialakításához, az intézmény innovatív pedagógiai törekvé-

2019 július

Hirdetés
Kultúra
seinek érvényesítéséhez, az óvoda és család közötti
együttműködés erősítéséhez. Boldog, tevékeny nyugdíjas
éveket kívánunk Neki!
Az idén a gyermeknapi fergeteges hangulatról a Gágogó
Zenekar gondoskodott. A zenekar tagjai az óvoda minden
csemetéjét és dolgozóját dalra fakasztották és táncra perdítették. A koncert után természetesen nem hiányozhatott némi
finomság és a meglepetés sem. Ebben az évben minden csoport
egy-egy óriás homokozó-készletet kapott, amit örömmel vettek
birtokba az ünnepeltek.
A környezetvédelmi világnap alkalmából június első hetében
számtalan izgalmas zöldprogramon vehettek részt gyermekeink
(gyalogtúra a kiskilátóhoz, akadályverseny, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos játékok, kiállítás rendezés újrahasznosított anyagokból készített játékeszközökből, ékszerekből, dísztárgyakból, mindennapi használati eszközökből). A szülők anyagi
támogatásával ebben az évben is szerveztünk Zöldmanó Erdei
Óvodát. Hat óvodai dolgozó kíséretében az idősebb óvodások

közül 30 kisgyermek vett részt a felsőtárkányi háromnapos,„ottalvós” táborban (Esztáz-kői barlang; Stimetz-ház, erdei vasút),
amely mindenkinek felejthetetlen élményt nyújtott. A Telki
Óvoda gyermekei és dolgozói nevében szeretném megköszönni a fenntartónak, a Telki Óvoda Szülői Szervezetének, az „ÓvodaIskola Telkiben” Alapítványnak és a
Telki Iskolának a 2018/2019-es
nevelési évben nyújtott segítségüket,
támogatásukat
és
együttműködésüket!
Minden óvodásunknak és családjaiknak hasznos időtöltést és
élményekben gazdag nyarat kívánunk!
Petrovszkiné Krizsán Adrienn
óvodavezető
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A Hónap szakosztálya: tollaslabda
Telki SE tollaslabda szakosztálya 2017-ben alakult. Ezt a játékot az
időjárástól védett helyen, felfestett pályán szokás játszani, ezért a
tollaslabdát szeretők az iskolai tornateremben űzik a labdát.
Az alapító tagokhoz hamar csatlakozott egy lelkes csapat, akiket
először a kíváncsiság, a mozgás és a játék szeretete hozott a tornaterembe. Az évek során a csapattagok cserélődtek, de a
lelkesedésünk a mai napig töretlen.
Két évig edző segítségével próbáltuk a játékismereteinket
bővíteni, ami nagyon hasznos volt. Ebben az időben próbálkoztunk azzal, hogy az edzések a gyerekek részére is elérhetők
legyenek, de a tornaterem foglaltsága ezt nem tette lehetővé. Az
edző véleménye szerint az eredményes munkához ugyanis

legalább heti 3-szor 2 órás edzésre lenne szükség a számukra
elfogadható időben, tehát nem 20 órai kezdéssel. Reméljük,
hogy ha komoly érdeklődés mutatkozik, a most épülő sportcsarnok lehetőséget kínál majd erre.
Az elmúlt évek sportnapjain nagy létszámmal vettünk részt, és
egy izgalmas versennyel is sikerült népszerűsítenünk a tollaslabdát. A közeljövőben tervezzük egy házi verseny rendezését, ahol
egyéni és páros számokban lehet majd indulni. Várjuk a tollaslabdát kedvelők jelentkezését!
Tollaslabda szakosztály

Néptánc tábor
lufi és más vizes játék, amit nagyon élveztek a gyerekek a nagy
melegben.

A Budajenő-Telki Székely Társulat az idei, június 24-tól 28-ig
meghirdetett néptánc táborát a Telki Kodolányi János Közösségi
Házban tartotta.
Nagy örömünkre sok néptáncot kedvelő gyerek jelentkezett,
akik szívesen tanulták meg a Sárközi tánc alaplépéseit, a tájegység népdalait és az úgynevezett polgártáncokat is. Természetesen nem csak tanulásról szólt a tábor, sokat játszottunk és
kézműveskedtünk. Agyagoztunk, repülőt készítettünk csipeszből és spatulából, dugóból vitorlás hajót, fontunk karkötőt, festettünk pólót. Volt mese és csapatverseny, szituációs játék, vízi

2019 július

A tábor utolsó napján a szülők is megnézhették, hogy egy hét
alatt mi mindent tanultak a gyerekek. A visszajelzések alapján
azt mondhatjuk, hogy az idei tábor a korábbiakhoz hasonlóan
nagyon jól sikerült. Reméljük, egyre több gyermek kedveli meg
a néptáncot!
Budajenő-Telki Székely Társulat

