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Polgármester naplója
Nyitva tartás
Követni is nehéz a járványügyi nyitás egymás után sorjázó lépéseit. Könnyen lehet,
hogy mire ezek a sorok megjelennek, már sokkal több
területen és nagyobb léptékben enyhülnek a járványügyi
szabályok, mint most, amikor
leírom mindezt. Nem is a részletszabályokról szeretnék írni,
hanem a tendenciáról és az
azonnal felmerülő kétségekről.
Nyitunk. Volt már egyszer
ilyen, egy évvel ezelőtt. Aztán
zártunk.
Ez ismét megtörténhet. Relatíve kevés beoltottal, a valós járványkockázathoz képest szabados viselkedéssel, újabb vírusmutációkkal, sok nemzetközi
utazóval és újabb őszi lehűléssel lehet, hogy szeptemberben
újrázunk. Az elmúlt évhez képest azonban van két nagy előnyünk. Az első és legfontosabb, hogy van vakcinánk. A második,
hogy vannak tapasztalataink.
Az elsőre nem érdemes sok szót vesztegetni. Van oltóanyag, ha
kellően sokan élnek vele, nem tud terjedni a ragály. A tapasztalat
kérdése már érdekesebb. Ugyanis ugyanazon ismeretekből és
tapasztalatokból más és más következtetéseket vonunk le, attól
függően, hogy ki hol áll a járványhelyzet, a vakcinák ideológiai
értelmezésében.
Álljon meg a menet! Van olyan, hogy ideológiai értelmezés egy
egészségügyi kérdésben? Az elmúlt hónapokban megtanulhattuk, hogy igen, van.
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Bár józanésszel azt gondolhatnánk, hogy bőségesen elegendő
tudományos ismeret és tapasztalati tény áll már rendelkezésünkre ahhoz, hogy ne hiedelmek és szóbeszédek
alapján barkácsoljunk ideológiákat, de valójában ez nincs így.
Világszerte zűrzavar van.
Szóval nyitunk. Újraindul az élet. Állítólag visszakapjuk a régit,
ami persze lehetetlen, de mégis, ez a kecsegtető ígéret.
Év végére minden köznevelési intézmény visszavált offline
módra. Hamarosan mindenütt lehet sportolni, művelődni,
közösségi élményeket keresni. Eleinte oltási kártyával, azután
előbb-utóbb majd anélkül is. Minden eddig bezárni kényszerült
vállalkozás újraindulhat, a szolgáltatók ismét szolgáltathatnak.
Egy ideig.
Ahhoz, hogy ne legyen a nyitás után újra zárás, ahogyan ez már
egyszer megtörtént, meg kellene egyeznünk az elmúlt másfél
év tapasztalatainak közös értelmezésében. Egyfajta minimumértelmezésben, amit mindenki elfogad. Ha ezt nem tudjuk
megtenni, akkor nyitásra jöhet a zárás ismét.
Mi lehet ez a minimumértelmezés? Körülbelül az, hogy mi az,
amit mindenki hajlandó tényként kezelni. Mi az, amit mindenki
szeretne? És mit nem szeretne senki sem? Biztosan létezik mindhárom kérdésre válasz. Ha pedig vannak ilyen válaszok, akkor
már könnyű dolgunk van.
Nem azt keressük tehát, hogy miben különböznek a
véleményeink, hanem hogy miben értünk egyet. Véleménykülönbséget, egyet nem értést könnyű találni. Egyetértést annál
nehezebb. Legyen szó betegségről, járványról, oltásról, korlátozásokról, gazdaságról, zárásról, nyitásról. Bármiről.
Deltai Károly
polgármester
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Beszámoló polgármesteri döntésekről
Telki Község Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Telki Község Önkormányzat Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében meghozott döntései
(amelyek a képviselő-testülettel előzetesen egyeztetésre
kerültek) az alábbiakban olvashatók. Bővebb beszámoló a
Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a
Polgármesteri Hivatalban kapható.

Civil szervezetek beszámolóinak
elfogadása

2021. március

Környezetvédelmi Alap

A 2020. évi költségvetési rendelet
módosítása
Telki Község Polgármestere elfogadta az Önkormányzat 2020.
évi költségvetésének 3. számú módosításáról szóló rendeletet.

Az óvoda beiskolázási tervének elfogadása
A polgármester döntött a Telki Zöldmanó Óvoda 2021. évre
vonatkozó beiskolázási tervének elfogadásáról.

Telki Község Polgármestere elfogadta a 2020-ban támogatásban részesített civil szervezeteknek a támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolóit, amelyek igazolták, hogy a
támogatási összegek a pályázati célnak megfelelően kerültek
felhasználásra.

A polgármester döntött a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználására vonatkozó pályázat kiírásáról.

Kitüntető címek adományozása
Telki Község Polgármestere a Képviselő-testülettel egyetértésben úgy döntött, hogy 2021-ben Szigeti Antal részére Telki
Díszpolgára címet adományoz.
A testület idén Varga Béla részére Telkiért Érdemérem kitüntetést, míg Sepp Yvette részére Telki Ifjúsági Díjat adományoz, az
ezzel kapcsolatos döntéseket a veszélyhelyzeti jogrend adta
jogszabályi felhatalmazás alapján a polgármester hozta meg.

Közösségi ház működésével kapcsolatos
döntések
Telki Község Polgármestere elfogadta a Kodolányi János
Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi beszámolóját, 2021. évi
munkatervét, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását.

Épületüzemeltetési pályázatok értékelése
A polgármester a Telki Község Önkormányzatának tulajdonában
lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátására szóló
pályázat nyertesének – a beérkezett három érvényes ajánlattevő
közül – a Norogáz Építési és Épületgépészeti Szolgáltató Kft-t.
(2800 Tatabánya, Blaha Lujza utca 50. I/3.), míg második
helyezett ajánlattevőnek az UNISZOL Létesítménygazdálkodási
Zrt-t hirdette ki.

2021. március 31.
Képviselő lemondásának tudomásulvétele
A polgármester tudomásul vette Móczár Gábor Attila önkormányzati képviselő és alpolgármester lemondását, képviselői
mandátumának 2021. április 25. napi hatállyal történő
megszűnését.
szb

2021. évi közbeszerzési terv
Telki Község Polgármestere döntött az Önkormányzat 2021. évi
közbeszerzési tervének elfogadásáról, amely a 2021. évre
vonatkozóan közbeszerzési eljárást nem tartalmaz.

Kerékpárút felújítása
A polgármester döntött a Magyar Falu Program keretében
támogatásban részesített, Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő kerékpárút (Muskátli utca és Rozmaring utca
közötti szakasz) felújítása tárgyú beruházás megvalósításáról és
a kivitelező kiválasztására vonatkozó pályázat kiírásáról.
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Leköszönés
Kedves Telkiek!
Nehéz szívvel, de az elvégzett munkára
büszkén visszatekintve, és a jelenlegi
önkormányzat értékes és ígéretes
munkáját látva, a jövőben bizakodva
írom ezt a néhány gondolatot Önöknek.
Közel 19 év után, ötödik képviselői
mandátumom első harmadának végén
úgy hozta az élet, hogy 2021. április 25-étől nem folytathatom
tovább önkormányzati képviselői és alpolgármesteri munkámat. A napokban egy központi államigazgatási szerv vezetőjeként kezdtem dolgozni új munkahelyemen, és a 2000. évi „A
helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről”
szóló XCVI. törvény szerint önkormányzati képviselői munkám
összeférhetetlenné válik.
Soha nem készültem arra, hogy önkormányzati képviselő
legyek, de talán ezzel a legtöbben így vagyunk, akik végül ide
keveredtünk... Családommal 1997-ben költöztünk Telkibe, a
nagyvárosból a még alig 1000 lelkes, fejlődő faluba, és a
legkisebb gyermekünk már itt is született. Az új település első
intézménye a 2000-ben épült óvoda volt, és mire felocsúdtam,
az induláskor az SZMK-s anyukák közfelkiáltással megkértek,
hogy fogjam össze a szülők munkáját – így történt, hogy 2002ig a Szülői Munkaközösség vezetőjeként próbáltam segíteni a
kezdeti éveket, benne az egy évvel később induló iskola vezetőjelöltjeinek szülői meghallgatását. A bővülő lakóközösségben
sok új barátot szereztünk, és 2002 őszén úgy éreztük, az addigi
településvezetés által meghatározott irányon változtatni kell.
Így indultam el először a helyhatósági választásokon, és a
„Határkő”, majd később „Telkiért Választási Szövetség” tagjaiként
barátaimmal többséget szereztünk a képviselő-testületben.
Máig élő és működő, ám változó személyi összetételű választási
szövetségünk vezérlőelve az indulás óta cseppet sem változott:
a településért önzetlenül tenni akaró, sokféle gondolkodású, ám
mégis a legfontosabb kérdésben nagyon azonos felfogású,
önzetlen, remek emberek közössége, pártpolitikától magát távol
tartó közhangulatban és együttműködésben tudhatja csak sikeresen vezetni egy ennyire heterogén, sokfelől érkező, fiatalos és
dinamikusan fejlődő település életét. Az indulástól 2006-ig az
Oktatási és Kulturális Bizottság elnökeként, 2006-tól mostanáig
pedig Danóczy Balázs és Deltai Károly polgármesterek
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felkérésére, a képviselők nagy többségének támogató szavazatával alpolgármesterként dolgoztam a rákövetkező négy
képviselő-testületben. A „pátyi golffalu ingatlanpanamája”
néven emlegetett vészhelyzet okán létrejött komoly települési
és regionális szintű összefogás időszakában Takács Zoltán
képviselő- és alpolgármester társammal közösen, 8 hónapig
megbízott polgármesterként is irányítottam a települést.
Önkormányzati képviselőként mindig is azért igyekeztem tenni,
hogy a régi és az új lakosok egymásra találhassanak, és hogy
Telki mind felnőtteket, mind pedig gyermekeket megtartani
tudó ereje növekedjék. Kiemelt fontosságúnak és
tevékenységeim elsődleges célterületeinek tartottam a helyi
közösségi és kulturális élet létrehozását, megszilárdítását és
fejlesztését, az ezekhez szükséges létesítmények megépítését,
és az intézmények élettel való megtöltését, civil szervezetek
alapítását és beindítását, és minél több telki lakos bekapcsolását
a település közösségi életébe. A 2011-ben létrehozott Telki
Kultúra Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökeként, a testület
megbízásából a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár
2019-es létrejöttéig településünk kulturális és rendezvényi
életének szervezését irányítottam, számos hagyományt megtartva és sok új közösségi rendezvényt életre hívva. 2011-ben
megszerveztük és elindítottuk testvértelepülési kapcsolatunkat
Gyimesbükkel, amelyet igyekeztem nemcsak egy „szokványos”
protokoll együttműködéssé fejleszteni, hanem szoros emberi,
baráti kapcsolatok, akciók és támogatási programok segítségével próbáltam ráébreszteni településünk lakóit a csodás gyimesi
vidék remek csángó magyar embereivel való összetartozásunkra. 2009-ben indítottuk útjára Telki közösségi médiacsatornáit a Facebookon, amelyeknek kezdetektől fejlesztője, tartalmi szerkesztője és sokszor kényelmetlen feladatokat jelentő
moderátora is voltam. A nyilvánosság és a médiafelületek különleges kihívások elé állítják néha az egyszeri, lelkes csoportadminisztrátort, de látva az intenzív információcserét, az új csatlakozások ütemét és a csoportokat rendszeresen látogatók
számát, örömmel kell megállapítanom, hogy van értelme időt és
energiát fektetni a digitális közösség fejlesztésébe.
Talán kiolvasható a soraimból, hogy Telki és lakóközösségünk
szolgálata igazi, elkötelezett szerelem számomra. Ha valaki ezt
komolyan, elkötelezetten csinálja, nagyon nehéz egyszer csak
azt mondani, hogy nem folytatom tovább (hacsak a választók
azt nem mondják szavazáskor, hogy viszlát...). Már ez előző cik-
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lusban is megfordult a fejemben, hogy a hatodik X első éveit
taposva, négy ciklus és 17 hosszú év után most már igazán
jöhetnének a fiatalok, most már valóban jó lenne átadni a
stafétát. De a fiatalok nem jöttek, a stafétát meg egyébként is
lelkesen és szívesen vittem tovább... Nos, néha az élet maga
oldja meg helyettünk ezeket a helyzeteket, még ha váratlan és
választást nem hagyó módon is.
Ezúton is szeretném őszinte szívvel megköszönni minden telki
lakosnak az elmúlt közel két évtized bizalmát, támogatását,
segítségét, buzdítását, kritikáját és korholását. Örömmel dolgoztam mindannyiunkért, és bízom benne, hogy nem hiába!
Természetesen nem tűnök el, a testvértelepülési kapcsolatok
szervezését és a Facebook-csoportok adminisztrációját továbbra is örömmel vállalom, és mindig segíteni fogom az írásom elején megfogalmazott alapelvek szerint működő és cselekvő,
jelenlegi önkormányzatot és későbbi önkormányzatokat.
Szívélyes üdvözlettel,
Móczár Gábor
alpolgármester

Búcsú Móczár Gábor
alpolgármestertől
Móczár Gábor alpolgármester úr az új tisztsége betöltésével
keletkező, jogszabályban leírt összeférhetetlenség miatt
benyújtotta lemondását, amit jogszabálynak megfelelően, polgármesterként átvettem és elfogadtam.
Móczár Gábor az egyik legnépszerűbb és legrégebb óta folyamatosan hivatalban lévő képviselő, aki tizenöt éven át töltött be
alpolgármesteri tisztséget Telkiben. Feladatai között volt – a teljesség igénye nélkül – az általános helyettesítés, a kulturális élet
eseményeinek szervezése, a testvértelepülési kapcsolatok
kiépítése és ápolása, a katolikus egyházi közösséggel való kapcsolattartás, számos kommunikációs feladat, és természetesen a
képviselői feladatkörben előforduló megannyi koncepcionális,
üzemeltetési, fejlesztési és általános képviseleti feladatkör.
Az élet többször hozta úgy, hogy Gábornak rendkívüli
helyzetekben kellett helytállnia, olykor alpolgármesteri feladatkört meghaladó felelősséggel a vállán, és ezekben a
helyzetekben mindig maradéktalanul, csak és kizárólag Telki
érdekeit védve állt helyt. Gábor rendkívüli munkabírású, határozott értékrendű és karakteres gondolkodású munkatársam volt,
aki számos nehéz helyzetben bizonyította elkötelezettségét
Telki iránt. Ha egy mondatban kellene Őt leírnom, akkor azt
mondanám, hogy Gábor a közösségek motorja.
Móczár Gábor új feladatköre összeegyeztethetetlen alpolgármesteri tisztségével, így el kell hagynia az önkormányzat
kötelékét. De Gábor nem hagyja el Telkit, és továbbra is számítok
rá számos területen, amennyiben elfoglaltsága ezt lehetővé
teszi.
Alpolgármester úr, kedves Gábor! Köszönöm eddigi munkádat,
elkötelezett helytállásodat az elmúlt évek szorgos mindennapjaiban! Számítunk rád a jövőben is! Ezúton kívánok sok sikert új,
kihívásokkal teli feladatkörödben!
Deltai Károly
polgármester
www.telki.hu
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Mi történik, ha egy képviselő lemond
mandátumáról?
Érthetően a vonatkozó jogszabályokról
Képviselő, polgármester bármikor dönthet úgy, hogy lemond
mandátumáról. A lemondásnak egyszerű formai követelményei
vannak. A lemondás nem vonható vissza. A leköszönő képviselő,
alpolgármester a lemondás hatálynapjával képviselői
kötelezettségeitől és jogaitól is elbúcsúzik. A jelenleg érvényben
lévő különleges jogrend csak bizonyos részletekben módosít a
lemondás körülményein.
Ahogyan a választáskor is megkülönbözteti a törvény a
képviselőt és a polgármestert, úgy eltérő eljárás vonatkozik a
lemondó polgármester és a lemondó képviselő esetére is. A
Helyi Választási Bizottság a lemondott képviselő mandátumát a
legutóbbi önkormányzati választás során a soron következő
legtöbb szavazatott szerzett jelölt részére adja ki. A mandátumot a HVB határozatának jogerőre emelkedését követő öt
napon belül kell kiadni. A HVB határozathozatalára konkrét
jogszabályi határidő nincs adva, a jogszabályi környezetből
eredően ésszerű határidőn belül kell a HVB-nek a mandátum
kiosztásáról szóló döntést meghoznia. A mandátum átvétele
nem kötelező, hisz lehet, hogy a választás és a mandátum felajánlása között évek telnek el. Ha a következő legtöbb szavazatot
kapott jelölt a mandátumát nem veszi fel, és a listán nincs több
jelölt, akkor abban az esetben időközi választást kell kiírni, ha a
képviselő-testület létszáma a működéséhez szükséges létszám
alá csökken. Ez esetünkben négy fő. Tekintve, hogy a képviselőtestület hat fővel is működőképes, így jelen esetben nincs
lehetőség időközi választás kitűzésére. Polgármester esetében a
jogszabály máshogy szól, mert a megválasztás körülményei és a
feladatköre is eltérő.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CXCIX.
törvény (Mötv.) rendelkezik a képviselő lemondásának
menetéről. A 30.§ (1) bekezdés alapján: ,,Az önkormányzati
képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását.
A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az
ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.” Vagy a (2) bekezdés
estében: „Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, amelyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a megyei közgyűlés
elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a
képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.” Mivel a
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különleges jogrend idejét éljük, a lemondás írásos formában
történt meg, hisz képviselő-testületi ülés összehívására nincs
lehetőség és a testület jogkörét a polgármester gyakorolja.
Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a
lemondást követő egy hónapon belüli, a képviselő által
meghatározott időpontban. Az önkormányzati képviselői megbízatásról történő lemondás tudomásulvételéről a képviselőtestület határozatban dönt, azaz jelen esetben ismét csak a polgármester hozza meg a formális határozatot, hisz a képviselőtestület jelenleg nem működhet.
A Mötv. 74.§ (1) szakasza alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert választ. Az alpolgármestert a képviselő-testület
tagjai közül kell megválasztani. Az alpolgármester jogai és
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek és a megbízatás
megszűnésével szűnnek meg.
Több mint egy éve pandémiában élünk, különleges jogrend van
érvényben és az általános jogszabályok mindegyikére
vonatkozhatnak speciális kitételek. Időközi választást például
jelenleg egyáltalán nem lehet kiírni. A katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján: ,,Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladatés hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja.”
Tehát veszélyhelyzetben a képviselő-testület jogosítványait a
polgármester gyakorolja, így amennyiben a veszélyhelyzet ideje
alatt kerül sor az alpolgármester választásra, arról a polgármester
dönt.
Az
alpolgármester
személyének
meghatározása leghamarabb akkor válik esedékessé, ha a
lemondás hatályossá lesz. A megüresedett alpolgármesteri tisztség betöltésére vonatkozó választáshoz nem rendel konkrét
határidőt a törvény, de ésszerű a biztonságos működés miatt
erről belátható időn belül határozni.
dr. Lack Mónika
jegyző
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Ők az idei kitüntetettek
Telki Község Polgármestere a Képviselő-testülettel
egyetértésben úgy döntött, hogy 2021-ben Szigeti Antal
részére Telki Díszpolgára címet adományoz. A testület idén
Varga Béla részére Telkiért Érdemérem kitüntetést, míg Sepp
Yvette részére Telki Ifjúsági Díjat adományoz, az ezzel kapcsolatos döntéseket a veszélyhelyzeti jogrend adta jogszabályi felhatalmazás alapján a polgármester hozta meg.
Szigeti Antal családja a
XVIII. században, a Telkit
újra benépesítő németajkú
érkezett
telepesekkel
településünkre, és a család
hagyományai aktív közéleti
szerepvállalásra sarkallták
Antalt is.
Kora ifjúságától fontos
szerepet vállalt a falu
közösségi életében. Ifjúsági
vezetőként szervezte a
helyi fiatalok kulturális és
sportéletét, bálokat rendezett, amelyek híre a
környékbeli településről is idevonzotta az embereket. Lendülete
magával ragadta a többieket is, és társadalmi munkában,
közösen szépítették a falut, fákat ültettek, focipályát építettek.
A munka mellett két egyetemet is elvégzett és a kezdő szerszámkészítőből vállalata főmérnöke lett. Nyugdíj mellett még
ma is aktívan dolgozik.
Választott önkormányzati képviselőként öt cikluson – 19941998, 1998-2002, 2006-2010, 2010-2014 és 2014-2019 –
keresztül dolgozott településünkért. Mindezen idő alatt lelkiismeretesen és hathatósan képviselte mind a telki őslakosok
érdekeit, igényeit, kezdeményezéseit, mind pedig lelkesen dolgozott azon, hogy a régi és a beköltöző új lakosság egymásra
találhasson, és megértse, megszeresse egymást.
Több önkormányzati bizottságban is aktívan közreműködött
tagként. A Szociális Bizottság tagja volt 2006-2010, 2010-2014 és
2014-2019 között, illetve a Pénzügyi Bizottság tagjaként dolgozott 1998-2002, 2006-2010, 2010-2014 és 2014-2019 között.
Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány kuratóriumi tagjaként
tevékenykedett a telki gyermekekért, és az önkormányzat,
illetve a 2001-ben megépült telki általános iskola
együttműködésének fejlesztéséért, 1992-től 2016-ig, 24 éven át.
2007-ben megszervezte a Telkiből kitelepített németajkú
lakosságról és az idetelepült gyergyói székely családokról
közösen megemlékező emléktábla felállítását, amely a Telki
Polgármesteri Hivatal falán látható.
Megszervezte, megtervezte és anyagilag is támogatta az
Öreghegyen található TPP, azaz a Telki Panoráma Pont létrehozását 2009-ben.
A 2003-ban indult Telki Fesztivál programsorozatának kezdetétől régi fotókkal és térképekkel, néprajzi emlékekkel, ruhákkal
és eszközökkel helytörténeti kiállításokat és előadásokat
szervezett Telki történelméről, majd létrehozta a 2019-ben

megépült Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár
helytörténeti gyűjteményét.
Ő készítette el és terjesztette elő Havas Ferenc és Regős Ferenc
tanítók posztumusz díszpolgári kitüntetését, illetve közreműködött az iskola Havas Ferenc díjának megalapításában is.
2019-től Telki Község Önkormányzatának helytörténeti referenseként szolgálja szülőfaluját.
Szigeti Antal egyedülállóan aktív, kitartó munkájával,
elkötelezettségével példát mutat mindannyiunk, de legfőképpen Telki jövendő generációja számára.

Varga Béla építész több Telkit
érintő fejlesztés szakmai irányítója volt a 2000-es évek környékén.
Aktívan részt vett a Települési
Tervtanács működésében és a
helyi civil életben. 2005 és 2020
között Telki főépítésze volt. Ezen
feladatkörét társadalmi szolgálatként, díjazás nélkül látta el.
Főépítészi tevékenységén túl részt vállalt településfejlesztési,
koncepcionális és környezetvédelmi feladatokban is, önzetlenül
formálta, alkotta Telki képét konkrét és átvitt értelemben is,
közmegbecsülésnek örvendve.
Országos és nemzetközi építészi munkája személyén keresztül
erősítette Telki pozitív megítélését, főépítészi szerepe hitelességét. Közel húszesztendős közéleti tevékenységével és
tizenöt éves főépítészi munkájával példát mutatott mindannyiunknak, és jelentősen hozzájárult Telki fejlődéséhez, jelenlegi
megjelenéséhez, nívójához.

Sepp Yvett 2001 óta él szüleivel Telkiben. Tanulmányait a
helyi iskolában kezdte, majd a
4. évfolyam elvégzése után a 8
osztályos Prohászka Ottokár
Katolikus Gimnáziumban folytatta, kiváló eredménnyel.
A helyi közösségnek a kezdetektől aktív tagja volt, részt vett
a cserkészcsapat életében kiscserkészként, cserkészként és
vezetőként egyaránt motivált
volt. Kreativitása, sokoldalúsága jó lehetőségeket teremtett a
közösség számára.
Képességeit a zene és tánc területén is kamatoztatta, 14 éven át
volt a Telki SE ritmikus Gimnasztika Szakosztályának aktív
sportolója. Csapatával Diákolimpiákon, Országos Szabadidős
Bajnokságokon vett részt, rövid ideig egyéni versenyzőként is
szép eredményeket ért el. Amikor megalakult a Telki Gyermek
Táncszínház, elkötelezett tagként vett részt minden évben úgy a
felkészülésben, mint az előadásokon, ahol szívét-lelkét, tehet-
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ségét megmutatva játszotta el a számára választott szerepeket.
Ha kellett segítség, énekelt, vagy éppen a díszletek, jelmezek
kiválasztásában segített. Mindig inspiráló volt vele együtt dolgozni az edzőtársaknak és edzőknek egyaránt.
Nemzetközi elismerést a Taekwon-do sportban ért el. III. danos
feketeöves fokozatú mester, az Európa-bajnokságon felnőtt
kategóriában bronzérmet nyert formagyakorlatával. A
versenyzés mellett már edzői feladatokat is ellát a Telki SE
Taekwon-do szakágában. Közösségi munkája, művészeti tanulmányai, sportsikerei mellett kiváló eredménnyel végzi a
Semmelweis Egyetem orvosi szakát, jelenleg ötödéves. Az
elmúlt évben Belgiumban folytatta tanulmányait.
Yvett tehetsége, szorgalma, elért sikerei alapján példa lehet a
telki fiatalok számára.

Eddigi díjazottak
Érdeméremmel 2010-től mostanáig (időrendi sorrendben) dr.
Rátky Józsefet, Regős Ferencnét (posztumusz), Magyar Károlyt,
Schäffer Lászlónét, Füzesi Attilát, Harkai Gábort, Vászolyi Tímeát,
Bartos Györgyöt, Baltási Klárát, Portik Ferencet, a Kokukk
Egyesületet, Márton Ildikót, Zimonyi Adrienne-t, Maronicsné
Dávid Annát, Samreth-Nimol Kánidot, Váradi Esztert, a Telki
Nőikart, Callmeyer Ferencet, Pojják Lászlót, Pasztircsák Jánost és
Szász-Szalai Henriettát jutalmazták.
Telki Ifjúsági Díjat 2015 óta Pasztircsák Polina, Illéssy Lenke és
Balog Alexandra kapott.
A kétévente odaítélhető díszpolgári cím eddigi két tulajdonosa
Havas Ferenc és Regős Ferenc.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Pályázati felhívás: Környezetvédelmi Alap
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény alapján, valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendeletével Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hozott
létre.

https://www.telki.hu/index.php/hircikk/2377-palyazati-felhivas-kornyezetvedelmi-alap),
b) a környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a
műszaki leírást és a költségvetést,

Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni.
Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil szervezetek számára
nyújt keretet a közösséget szolgáló környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására, ösztönözve az ilyen
kezdeményezéseket.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. május 7.

c) a tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi számát,
d) az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló egyéb
forrásokat.

A pályázatok benyújtásának helye: Telki Polgármesteri Hivatal
Titkárság (1. épület), 2089 Telki, Petőfi u. 1.

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
hirdet az önkormányzat környezetvédelmi feladatai ellátásában
való együttműködésre.

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell
küldeni a hivatal@telki.hu email címre.

Kik pályázhatnak?

A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatokat Telki Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete - a környezetvédelmi
feladatokkal megbízott Bizottság javaslata alapján - bírálja el. A
döntésről a pályázók 15 napon belül írásban értesítést kapnak.

Pályázatot nyújthat be: olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az
elnyert összegből elsősorban a település közigazgatási
területén végez a törvényben meghatározott környezetvédelmi
tevékenységet.
Az Alapból pályázati úton elnyerhető támogatás formája: vissza
nem térítendő támogatás. A támogatás működési célra nem
nyújtható.
Nem nyújtható támogatás annak:
a) aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy
csődeljárás indult,
b) aki, illetve amely szervezet az Alapból vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült,
és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta be.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a

kitöltött
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Pályázati

Adatlapot

(letölthető

innen:

Megállapodás - elszámolás:
A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30 napon
belül megállapodást köt. A sikeres pályázó a vissza nem térítendő támogatás összegének felhasználásáról a program
lezárását követő év április 5-ig köteles elszámolni.
Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy
csak részben teljesíti, a Képviselő-testület a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére
kötelezheti.
A Környezetvédelmi Alapról szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet megtalálható a www.telki.hu oldalon, a
Rendeletek menüpont alatt.
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Veszélyes hulladékok gyűjtése
Telki Község Önkormányzata és a Zöld Bicske Nonprofit Kft.
a telki lakosság számára veszélyeshulladék-gyűjtési akciót
hirdet.
A gyűjtési akció időpontja: 2021. május 29., szombat, 9 és 13
óra között.
Figyelem! Csak és kizárólag a meghirdetett időintervallumban
(2021.05.29., 9:00-13:00) lehet a veszélyes hulladékot leadni!
Aki előtte vagy utána helyezi el a gyűjtőszigeten és környékén a
veszélyes hulladékot, büntetésre számíthat!
Helyszín: Telki, Alsóvölgy utcai szelektív üveggyűjtő sziget
(új helyszín!)
A torlódások elkerülése érdekében kérünk mindenki, hogy a
Kórház fasor felől érkezzen a helyszínre és a Napsugár út felé
távozzon!
A háztartásban feleslegessé váló hulladékok gyűjtését az FCC
Magyarország Kft. szakemberei végzik. Környezetünk védelme
érdekében kérjük, az akciót minél többen vegyék igénybe,
hiszen ha ezek az anyagok a háztartási hulladékokkal együtt
kerülnek a szeméttelepre vagy a lefolyóba, komoly környezeti
károkat okozhatnak!

kiürült hajtógázos spray,
elemek, akkumulátorok,
étolaj, fáradt olaj, olajszűrő, olajos felitató
anyagok - maximum 15 kg,
gumiabroncs (felni nélkül) - maximum 4 db,
csak személyautó gumikat vesznek át,
teherautó- vagy traktorabroncsokat nem,
irodatechnikai hulladékok (pl. toner),
elektronikai hulladék (hiánytalan állapotban):
- képcsöves TV - maximum 1 db, monitor - maximum 1 db,
- mosógép, mikrohullámú sütő, hűtő - maximum 1-1 db,
- háztartási kisgép hulladék - maximum 20 kg
Fontos! Egy telki lakcímről csak egyszer lehet leadni hulladékot, lakossági mennyiségben. A hulladék leadásakor a
lakcím ellenőrzésére is sor kerül, ezért lakcímkártyát hozzanak magukkal!
Figyelem! A helyszínen kérünk mindenkit az aktuális járványügyi szabályok fokozott betartására!

A leadható hulladékok listája:
festékek, oldószerek, hígítók eredeti csomagolásával - maximum
15 kg,
veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg,
fénycsövek, izzók,

Megváltozott a rendelő elérhetősége
A zavartalan betegellátás biztosítása érdekében Dr. Kiss-Leizer
Márta háziorvos kéri, hogy rendelési idő alatt csak akut
betegség esetén hívják a páciensek a felnőtt háziorvosi rendelőt.
Bejelentkezéssel, gyógyszerrendeléssel, laborleletekkel, oltással
és egyéb egészségügyi problémákkal kapcsolatban az alábbi
időpontokban van lehetőség telefonon jelentkezni:
Hétfő: 12:00-13:30
Kedd: 7:00-7:45, 12:00-13:00 (páratlan héten keddenként vérvétel miatt a reggeli időpont nem elérhető)
Szerda: 12:00-13:30
Csütörtök: 7:00-7:45, 12:00-13:00
Péntek: 9:00-10:30
A háziorvos az oltásokkal kapcsolatos értesítéseket a telkioltas@gmail.com emailcímről küldi, további egyeztetés is ezen
az emailcímen keresztül lehetséges. (Az oltási renddel kapcsolatban továbbra sem tudnak itt felvilágosítást adni.)

Dr. Kiss-Leizer Márta - felnőtt háziorvos - elérhetőségei:
2089 Telki, Tücsök utca 2.
Telefon: 06-26-920-821
Telefon, sms, Messenger, Viber, WhatsApp: 06-20-3722-800
Email: marta.kizer@gmail.com
Oltásokkal kapcsolatos email: telkioltas@gmail.com

Rendelési idő:
Hétfő: 14:00-17:00
Kedd: 8:00-11:00
Szerda: 14:00-17:00
Csütörtök: 8:00-11:00
Péntek: 11:00-14:00

Orvosi ügyelet
Hétköznap délután 17 órától reggel 8-ig, valamint hétvégén és
ünnepnapokon a Budakeszi orvosi ügyelet kereshető, a 06-23451-731-es és a 06-23-451-920-as telefonszámokon.
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A kerítésépítés helyi szabályai
Az utóbbi időszakban egyre többen döntöttek kerítésük
felújítása vagy új kerítés építése mellett. Ezek kialakításának
jogi lehetőségei kapcsán állítottuk össze a hatályos szabályokat kerítés létesítésére vonatkozóan.
A tulajdonukban álló, Telki közigazgatási területén belül elhelyezett kerítések kialakítására vonatkozóan kötelező érvényű
helyi rendelet van érvényben.
A község településképének védelméről szóló 16/2017. (X.31.)
önkormányzati rendelet (TKR) és a Helyi Építési Szabályzatról
szóló, többször módosított 15/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) rendelkezik a telekhatáron (az utca felé és szomszédok felé is) kiépíthető kerítés építésének szabályairól.
A TKR. 4.§ 2. pont j. és k. alpontja rendelkezik a kerítés
kiépítésének jogszabályi feltételeiről, valamint ugyanezen rendelet 9.§ 1. pontja a sarok kerítésrész tekintetében az utcakép
védelme szempontjából előírt szabályokról.
A hivatkozott rendelkezések az alábbiak szerinti szabályokat
írják elő:

TKR 4.§.
„j) a telek utcai homlokvonalán áttört kerítést kell alkalmazni,
legfeljebb 50 cm magas tömör lábazattal, kivéve a már meglévő 50
cm-nél magasabb tömör kerítések újjáépítését, illetve az állagromlás miatt részben vagy egészészében megsemmisült kerítések viszszaépítését, ahol az eredeti jelleg visszaépítése is megengedett;

A kerítés létesítésének egyéb – 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglalt – megvalósíthatósági feltételei az alábbiak:
„44. § (1) ,,A telek határvonalain – eltérő jogszabályi rendelkezés
hiányában – kerítés létesíthető.
(3) A kerítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia. Ha a
kerítést a telek hátsó határvonalán az arra kötelezettek közösen
létesítik, ettől eltérően is megállapodhatnak.
(4) A kerítés kapuja a közterületre (kifelé) nem nyílhat.
(5) A telek homlokvonalán álló kerítésen a közterület használatát
veszélyeztető megoldást (pl. szögesdrótot) csak a gyalogjáró szintje felett, legalább 2,00 méter magasságban és a kerítés belső
oldalán szabad alkalmazni.
(7) * Kerítés létesítésének elrendelése esetén a telek tulajdonosa
(kezelője, használója) a telek homlokvonalán, továbbá – eltérő
jogszabályi rendelkezés hiányában – az útról nézve a jobb oldali
telekhatáron és a hátsó telekhatárnak ettől az oldaltól mért fele
hosszán köteles megépíteni és fenntartani.
(8) * Két út között fekvő telket a jobb oldal meghatározása szempontjából olyannak kell tekinteni, mintha az a két út között – a
szomszédos telek mélységének megfelelően, illetőleg a szomszédos
telek megosztása hiányában, az oldalhatárok felezőpontjainál –
meg volna osztva.

k) új kerítések létesítése, illetve a meglévők átalakítása esetén csak
legfeljebb 50 cm magas kő anyagú, tömör lábazatú, egyszerű,
áttört felületű, legfeljebb 1,8 méter magas kerítés létesíthető,
kivéve, ha az eredeti állapot kerül visszaépítésre.”

(9) Oldalhatáron álló beépítésű területen kerítés létesítésének
elrendelése esetén a tulajdonos (kezelő, használó) az oldalkerítés
azon a telekhatáron köteles megépíteni és fenntartani, amelyhez
az építési hely csatlakozik. Már kialakult beépítés esetén – a helyi
szokásoknak megfelelően – az oldalkerítés megépítésének és fenntartásának kötelezettségét a helyi építési szabályzat ettől eltérően
is meghatározhatja.

A részben megsemmisült kerítések újjáépítése esetén fotó dokumentációval igazolni kell a régi állapotot.

(10) * Saroktelek esetében a telek homlokvonalaival szemben fekvő
mindegyik telekhatár oldalhatárnak számít.
(11) Ha a telek oldalhatára a szomszédos teleknek egyúttal hátsó
határa, arra a hátsó telekhatár szabályait kell alkalmazni.

TKR 9.§.
„A településképileg meghatározó területekre vonatkozó általános
előírások:
a) telekhatáron kizárólag áttört, tömör lábazattal rendelkező
kerítés létesíthető, kivéve a mezőgazdasági területeken és
erdőterületeken. A tömbök derék- és hegyesszögű sarkain tömör
kerítéselem a saroktól mért 3-3 méter távolságon belül nem alkalmazható.
b) az átlátást korlátozó, összefüggő sövény magassága kifejlett
állapotban sem haladhatja meg az építési telekre előírt legnagyobb épületmagasságot, de elő-, oldal- és hátsókertben legfeljebb
3,0 méter magas lehet.”

Telek oldalhatárán, illetve a hátsókert felőli kerítés létesítésére a
TKR 4.§ előírásai vonatkoznak.
A HÉSZ szabályozásai szerinti fogalom-meghatározások pontosítják az egyes fogalom-meghatározásokat: „Áttört kerítés:
olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága – eltérő övezeti előírás hiányában – 50%-nál nagyobb
mértékben nem korlátozott.”
2021 április

(12) * Nyúlványos telek esetében a nyúlványos telek és a visszamaradó telek közötti – az utcafrontival egyező irányú – közös
telekhatáron álló kerítés megépítésének és fenntartásának a
kötelezettsége a visszamaradó telek tulajdonosát (kezelőjét,
használóját) terheli.
(14) A telken belül az egyes külön használatú telekrészeket csak
nem tömör kerítéssel vagy élősövénnyel szabad elválasztani.
(15) Elrendelés nélkül létesített kerítést annak tulajdonosa bármikor elbonthatja.”

A fentiekben összefoglalt rendelkezések szabályozzák a
kerítésépítés helyi szabályait. Fontos, hogy ezek maradéktalanul
betartásra kerüljenek.
A rendelettel ellentétesen épült kerítés esetén a hivatal az építtetőket felszólítja a kerítés jogszerűvé tételére. Ennek elmulasztását követően az építtető településképi bírsággal sújtható.

Telki Polgármesteri Hivatal

Közérdekű
Beszámoló Telki közbiztonsági helyzetéről
A Budaörsi Rendőrkapitányság elkészítette a 2020-as évre
vonatkozó beszámolóját Telki közbiztonsági helyzetéről. Ebből
kiderül, hogy a község területén a közbiztonság kiegyensúlyozottsága volt jellemző az elmúlt év során.

Telki átlagos évet zárt
2020-ban összesen 24 bűncselekményt követtek el Telkiben, ami
az elmúlt évekhez viszonyítva átlagosnak mondható. A
közterületen elkövetett bűncselekmények számában évek óta
nem történt kiugró változás, tavaly 7 ilyen cselekmény került a
hatóság látókörébe. Kiemelten kezelt bűncselekmény 13 volt
2020-ban, ugyanannyi, mint egy évvel korábban – ez az elmúlt
évtized egyik legalacsonyabb száma. Az előző évben 11 lopást
regisztráltak településünkön, testi sértés nem történt, garázda
jellegű bűncselekményből egyet jegyeztek fel.
Kismértékű emelkedés tapasztalható a bűnügyi fertőzöttségben a kapitányság illetékességi területén
A bűnügyi fertőzöttség alakulása a Budaörsi Rendőrkapitányság
vonatkozásában – beleértve a Budakeszi Rendőrőrs illetékességi
területén elkövetett bűncselekményeket is – minimális, 10%-os
emelkedést mutat. Míg 2019-ben ez az érték 884,9 volt, addig
2020-ban ez a szám 972,7.

A csalás „népszerű” bűnelkövetési módszer lett
A klasszikus – és talán a lakosságot leginkább zavaró, irritáló –
bűncselekmények száma minimális növekedést mutat.
Miközben évek óta tartó általános tendencia a bűncselekmények számának csökkenése, 2020-ban a csalások tekintetében növekedés volt tapasztalható. Korábban is jellemző
elkövetési mód volt az, hogy különböző történetekkel – pl. a
gyerek, unoka balesete, építkezésre, gépkocsi beszerzésre,
befektetésre – a sértettől pénzt csaltak ki. A pandémia
bekövetkezése miatt ezt felváltották az online rendelések kapcsán elkövetett jogsértések, amelyek döntően kisebb értékű,
részben fiktív webáruházakhoz, részben hamis online apróhirdetésekhez kapcsolódnak.
Vigyázat, csalók! A közelmúltban két 60 év feletti, Telkiben élő,
illetve településünkön dolgozó személy csalt ki pénzt több
áldozattól:
https://www.telki.hu/index.php/hircikk/2226vigyazat-csalok

A COVID-járvánnyal kapcsolatos rendőri feladatok
A koronavírus világjárvánnyal kapcsolatos feladatok végrehajtása során a Budaörsi Rendőrkapitányság teljes személyi
állománya gyakran erőn felül is igyekezett mindent megtenni a
lakosság védelme érdekében. Sok száz kontaktkutatást és sok
ezer hatósági házikarantén-ellenőrzést hajtottak végre.
szb

Tudnivalók autóbuszos jegyvásárlás kapcsán
2021. március 29-től a Volánbusz Zrt. minden járatán
felfüggesztette az első ajtós felszállást és a járművezetői jegy-,
illetve bérletértékesítést utasai és kollégái védelme érdekében.
A jegyértékesítés a továbbra is elérhető csatornákon (pénztárak,
jegykiadó automaták, Közlekedési Mobiljegy alkalmazás és társalkalmazásai), illetve a partnereknél a korábban megszokottak
szerint zajlik.
A Volánbusz Zrt. közlése alapján azon utasok számára, akik nem
rendelkeznek menetjegy vagy bérlet vásárlását lehetővé tevő
mobileszközökkel, vagy egyéb, méltányolható okból nem
tudnak elővételben menetjegyet vásárolni, 2021. március 29-től
– a fedélzeti jegykiadás ideiglenes felfüggesztésének időtartama alatt – biztosítják, hogy az utazás során, az ellenőrzések alkalmával, pótdíj megfizetése nélkül is megválthassák jegyüket.
Ideiglenes intézkedésként a 2021. április 2. után megváltott

mobiljegyek a vásárlás időpontjától számítva legfeljebb 12 órán
át érvényesek.
Továbbra is kötelező a szájat és
orrot eltakaró maszk használata
A szájat és az orrot eltakaró
maszk használata 2020. november 11-től nem csak a zárt utasforgalmi helyiségekben, hanem
az állomások és a megállóhelyek
teljes területén kötelező. A
kivételes helyzetben a társaság
kéri az utasok türelmét, és
köszönik, hogy megértéssel kezelik a rendkívüli intézkedéseket!
www.telki.hu
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Újra adómentes a pálinkafőzés
Idén több szempontból is változtak a pálinkafőzés szabályai.
Míg a főzés adminisztrációs teendői szinte alig változtak, a párlat-előállítás bizonyos mennyiségig adómentessé vált a magánfőzőknek és a bérfőzőknek egyaránt – hívta fel a figyelmet a
Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A NAV tájékoztatása alapján a 2021-es változások nem befolyásolják a párlatkészítés két eddig is megszokott módját, tehát
pálinkát továbbra is magán- vagy bérfőzetéssel lehet előállítani.
A magánfőző személyes fogyasztásra maga állítja elő a párlatot
saját gyümölcsből, és legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját
pálinkafőzőt használhat.
Újdonság idén, hogy a magánfőzés adómentessé vált, de a
főzhető mennyiség – 86 liter – nem változott. Ez a mennyiség,
ahogyan korábban is, csak a magánfőző, családtagjai vagy
vendégei által fogyasztható el, vagy kizárólag adóraktár részére
értékesíthető.
Az adómentességgel megszűnik a párlatadójegy is.
Mostantól a magánfőzőnek a pálinkafőzés előtt a NAV J49-es
nyomtatványt kell elküldeni a NAV-hoz akár elektronikusan, akár
papíron. Meg kell adnia a nevét, a lakcímét, az adóazonosító
jelét, a főzni tervezett pálinka mennyiségét literben, és nyilatkoznia kell, hogy a magánfőzés feltételeinek megfelel. A bejelentés alapján a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazolást
készít, amit elküld a magánfőzőnek.
Ha valaki most kezdene otthoni főzésbe, vagy már főz, de adatai
megváltoztak, a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés
megszerzését, valamint a változásokat 15 napon belül kell bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az

ellenőrzéseket az önkormányzati adóhatóság munkatársai
végzik. Valótlan adatok megadása, vagy a főzés bejelentésének
hiánya miatt a desztillálóberendezést és az azon előállított párlatot le is foglalhatják.
A bérfőzetéssel szeszfőzdében előállított pálinka után a bérfőzetőnek 2021-től évente 50 liter mennyiségig nem kell adót
fizetnie, az 50 litert meghaladó vagy a nem adóraktárnak
értékesítésre szánt mennyiségre az adó hektoliterenként
333.385 forint. Az 50 literes mennyiség alatt 43 hektoliterfok
alkoholterméket kell érteni, amely például 86 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatnak feleltethető meg.
A jövedéki ügyeket elektronikusan kell intézni. Ez alól magánfőzőnél csak a bejelentési kötelezettség és a származás igazolása, a kizárólag bérfőzést végző adóraktárnál pedig az
adóraktári nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatása jelent
kivételt – fejtette ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Megújult az Anna-laki vadászház
A Pilisi Parkerdő Zrt. a 2020-as évben a Miniszterelnöki
Kabinetirodával együttműködve, a Téry Ödön Nemzeti Turistaházfejlesztési Program keretein belül lehetőséget kapott a Telki feletti
erdőben található Anna Vadászlak korszerűsítésére.
Az épület korábbi állapota a XXI. századi igényeknek már nem
felelt meg, ezért modernizálták és bővítették a vizesblokkokat, teljes körű felújításon esett át a ház és környezete, valamint a
bútorzat. A komfortjavító beruházásokon túl szükség volt az
épület elektromos energiaellátásának és felügyeletének, illetve a
vízellátási rendszerének korszerűsítésére, valamint a tetőszerkezet
átépítésére (erre megújuló energiát biztosító napelemeket
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telepítettek). A munkálatok során elkészült a riasztórendszer és a
villámvédelmi hálózat.
A fejlesztésnek köszönhetően az épületben már négy szoba alkalmas éjszakai szállásra, a pótágyazás lehetőségével akár egy kisebb
iskolai osztály (20-22 fő) számára, ami jó lehetőséget biztosít a
fiatalság környezeti nevelésére. (Természetesen itt megszállni
majd csak a pandémiás helyzet elmúltával nyílik lehetőség.)
Az Anna Vadászlak teljes körű fejlesztése 15.380.000 forintos támogatási összegből valósulhatott meg.
Képek forrása: Pilisi Parkerdő
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A siker nyomában
Kistérségünk Egészségprogramjára az EU szakértői is felfigyeltek
Ahogyan a Telki Napló márciusi számában beszámoltunk róla,
a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) Budakörnyéki
Egészségprogramja az európai országok több mint 100
pályázója közül – nemzetközi szakértőkből álló zsűri
értékelése alapján – a III. helyezést kapta a városok
kategóriában, az egészségprogramok „Oscar-gáláján”, az
Európai Bizottság Egészség díján (EU Health Award 2020). A
remek eredmény kapcsán megkerestük Dr. Rákosy Zsuzsát,
PhD egyetemi adjunktust, a Budakörnyéki Egészségprogram
szakmai vezetőjét, aki lapunknak ismertette a hazánkban
egyedülálló, az EU által is figyelemre méltónak talált, jó példaként kiemelt program részleteit.
„Ez Magyarország egyetlen kistérségi népegészségügyi programja, amelynek egyik különlegessége, hogy a partnerségi együttműködésen alapul” – árulta el Dr. Rákosy Zsuzsa, majd kifejtette:„A
különböző partnerek együttesen vannak jelen a program tervezésében és a kivitelezésében. Alapvetően a Budakörnyéki
Egészségprogramnak négy pillére van: a Budakörnyéki
Önkormányzati Társulás, amelynek tagönkormányzatai biztosítják
az egészséges lakókörnyezetet; a Budakeszi Egészségközpont,
amely dinamikusan fejlődik és javítja az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést; az Országos Korányi Pulmonológiai
Intézet, amely a szakmai koncepció kidolgozását végzi és a
koordinációért felel; valamint az országos és helyi partnerek,
intézetek, szervezetek, amelyeknek a jól bevált, megfelelő
tudományos evidenciákon alapuló programjait adaptáljuk, és hozzuk ide a térségbe, illetve amelyek a megvalósításban vesznek
részt.”
A legfőbb célt illetően a szakmai vezető így fogalmazott: „A
kistérség lakossága egészségi állapotának javítása, a hosszabb,
egészségben töltött élet elérése.” Hozzátette: „Az egészségünket
sok tényező együttesen határozza meg, ezért csak egy komplex
program tud igazán hatékony lenni, amely az egészségünket
befolyásoló tényezőket összehangoltan érinti, mint például az
egészséges lakókörnyezetet, a táplálkozási szokásokat, testmozgási lehetőségeket, lelki egészséget és még sorolhatnám…”
Az „EU Health Award”-ra áttérve Dr. Rákosy Zsuzsa lapunknak
elmondta:„Az Európai Bizottság 2014 óta hívja fel a figyelmet a díjjal az egészséget támogató jó gyakorlatokra, hogy népszerűsítse
ezeket, megismertesse a többi tagállamot egy-egy kiemelkedő
programmal, és felhívja a figyelmet arra, hogy ezekkel milyen sokat
lehet tenni az emberek egészségének javításáért helyi, közösségi
szinteken is. A BÖT Egészségprogramja kiemelten foglalkozik a
térségben élő gyermekek komplex egészségfejlesztésével, amelyet az EU is érdemesnek ítélt arra, hogy mások elé példaként állítsa. Már a kiválasztás is nagyon nagy öröm, és az, hogy a
kategóriáján belül harmadik lett a programunk, óriási megtiszteltetés, egyben rendkívül pozitív visszajelzés, hogy a gyermekek
egészségét támogató programunk nemzetközi viszonylatban is
megállja a helyét.”
S hogy mi jellemzi és miből áll a gyermekek egészségének javítását
megcélzó program? Ennek kapcsán a szakmai vezető kifejtette:
„Három fő tényezőt tartunk szem előtt: hogy ne projektjellegű,
tehát fenntartható legyen, hogy jól bevált, tudományos alapokon
nyugvó gyakorlatokat alkalmazzon, és hogy aktív monitoringgal
figyelemmel kísérjük az eredményeit. A sok komponensből pedig
két fő irányt emelnék ki: az egészséges testsúly elérését célzó –
helyes táplálkozást, megfelelő fizikai aktivitást magába foglaló –,
valamint a függőségeket megelőző – ismeretbővítő, lelki
egészségfejlesztő – részeket. A fenntarthatóság érdekében jelen-

tősen támaszkodunk az iskolákra, és elsősorban a tanárokat
segítjük, hogy a tudás ottmaradjon az intézményekben. Igyekszünk a családok felé is nyitni, és a
védőnőkkel, praxisközösségekkel
is együttműködünk.”
Dr. Rákosy Zsuzsa elárulta, a telki
iskolások felmérése örömteli
képet mutatott a településen élő
gyermekek fizikai egészségi
állapotáról. „A telkiek életében
láthatóan fontos a rendszeres
testmozgás, a sport. Kistérségi
összehasonlításban az alsósoknál
a Pipacsvirág Általános Iskolában a legalacsonyabb az elhízottak,
túlsúlyosak aránya.” A szakember ugyanakkor megjegyezte, hogy
az eddigi felmérések alapján a lelki egészséget illetően van még
tennivaló a településünkön élő ifjúságot érintően, és erre is
fókuszálnak az egyes programok szervezése során. „A monitoring
segít abban, hogy lássuk az esetleges problémákat, és ezek alapján
tudunk az iskolákra szabott programokat ajánlani” – ismertette.
„Telki az egyik legmegbízhatóbb partnerünk, hasonlóan például
Budajenőhöz, Pátyhoz és Perbálhoz” – mondta a programvezető,
hozzátéve, hogy az iskolák kulcspartnereknek számítanak a szakmai célkitűzések elérésében.„Az iskolások által a felnőttek jó része
is elérhetővé válik, a most is futó,„Lépéssel nyerhetsz!” című programunkkal (https://magadertspor-tolj.hu/lepessel-nyerhetszkihivas-tanintezmenyeknek/) például az egész családot és a barátokat, valamint a 18 és 65 közötti, és a 65 év feletti lakosokat is
megcélozzuk (https://magadertsportolj.hu/lepessel-nyerhetszkihivas-felnotteknek/), és értékes ajándékokkal inspiráljuk a
lakosságot a szabadlevegőn történő testmozgásra. Meg kell
említenem továbbá azt is, hogy fantasztikus a pedagógusok
kreativitása, ami segít, hogy a gyermekeket még inkább bevonják
az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokba. Végtelenül hálás
vagyok az iskoláknak az aktív részvételükért, nyitottságukért és
segítőkészségükért! Külön igaz ez Telkire!”
Szilágyi Balázs

A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola az alábbi hét szakaszban
vett eddig részt az Egészségprogramban:
1. A dohányzás visszaszorítását célzó pedagógusképzések
és iskolai témahét
2. A 6-14 éves korosztály egészségi állapotának és egészségmagatartásának felmérése
3. BÖT iskolai sportversenyek
4. A Budakörnyéki Általános Iskolások Egészséges Testsúly
Programja
5.„Egészséges táplálkozást ösztönző iskola” program
6. BÖT Egészségprogram online dietetikai előadásai az alsó
tagozaton, mind a 10 osztályban
7. „Lépéssel nyerhetsz” - mozgásra való ösztönzés minden
diák, valamint családtagjaik számára (jelenleg is zajlik)
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Kalandos pecsétgyűjtés - Rejtély-túra
A Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár által szervezett
túrasorozat második része márciusban a Rejtély-túra volt. A
Fuksz házaspár, Kamilla néni és Kamillka bácsi, na meg az ő
madárkájuk, Szotyi az élménybeszámolók alapján sokaknak
szereztek kellemes és vidám perceket.
Ismét nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, például hogy
voltak, akik többször is végigjárták az utat és megcsinálták a
feladatokat. Ezúton is köszönjük a szülőknek a sok-sok fotót,
amit a jelmezbe öltözött gyerekekről készítettek! (Ígéretünkhöz
híven nem tesszük közzé ezeket, de nekünk vidám percekben
volt részünk általuk.)
Két „apróságot” mindenképp szeretnénk megosztani. Az egyik
nagyon kedves visszajelzés az volt, hogy valaki gondolt a házas-
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pár kutyájára is, hozott neki enni- és
innivalót. A másik szívet melengető
esemény pedig az volt, hogy húsvétkor
Kamilla néni a hajába, míg Kamillka bácsi
zakójának zsebébe kapott virágot.
Köszönjük!
Május 2-ig a Varázs-túrát tudják az érdeklődők végigcsinálni a Napsugár utca
vége – szennyvíztisztító - Szekérút útvonalon. Májusban új sétával jelentkezünk, ahol a téma a mesék világa lesz.
Jó szórakozást kívánunk!
Kodolányi János Közösségi Ház munkatársai

Oktatás

A Telki Zöldmanó Óvodai hírei
A Víz világnapját minden évben március 22-én tartják. Célja,
hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta
víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére.
2021-ben az esemény szlogenje: „A víz érték! Becsüld meg!
Számodra is fontos a víz? Neked is van szereped, itt az idő, tedd
meg, amit tudsz!”
A Víz világnapja projekt keretében az óvódapedagógusok feladata volt tudatosítani a gyerekekben, hogy vigyáznunk kell
édesvízkészletünkre, és nem csak ezen a napon, hanem egész
évben, minden nap, minden cselekvésünk közben! A témát feldolgozó projektek az óvodában a járványügyi helyzetre való
tekintettel digitális ismeretanyag formájában kerültek továbbításra a szülőknek. A felajánlott otthoni játékos tevékenységek
az óvodás gyermekek életkorához és az otthoni témafeldolgozáshoz igazodtak.
A vízzel kapcsolatos mozgásos ügyességi játékok, kísérletek,
kreatív kézműveskedések, a víz körforgása, vízszennyezés és
-védelem, az ember felelősségvállalása az édesvízkészletünk és
a vízi élővilág megóvásában kiemelt hangsúlyt kapott!
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának
otthoni feldolgozásához és a húsvéti ünnep előkészületeihez is
számos kreatív ötletet adtunk a szülőknek.
A családok által megörökített fotókkal kaptunk visszajelzést a
játékos tevékenységek otthoni megvalósulásáról, amelyek arról
tanúskodnak, hogy gyermekeink örömmel vettek rész a közös
játékokban.
Április 19-től újranyithatja kapuit, és bízunk benne, hogy hangos
gyerekzsivajtól lesz hangos az óvoda. Nagyon várjuk már, hogy
újra együtt lehessünk! (A cikk lapzártánkkor, április közepén
született – a szerk.)
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Tájékoztató óvodai beiratkozással
kapcsolatban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 27/2021.(I.29.)
Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel
és a 19/2021. (III. 10) EMMI határozat figyelembe vételével a Telki
Község Önkormányzata által fenntartott, az óvodaköteles gyermekek számára (Telki község közigazgatási területén a kötelező
felvételt biztosító köznevelési intézményben) a Telki Zöldmanó

Piacnapok Telkiben
Minden második héten, szombaton délelőtt, a
Pajta-Faluháznál
május 8., 22.,
június 5., 19.,
július 3., 17., 31.,
augusztus 14., 28.,

szeptember 11., 25.,
október 9., 23.,
november 6., 20.,
december 4., 18.

Fokozottan kérünk mindenkit a higiéniai és
járványügyi szabályok, a maszkviselés és a távolságtartás szigorú betartására!
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Óvodában (2089 Telki, Harangvirág u. 3. OM azonosítója: 090037)
a 2021/2022. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás a személyes
kontaktus csökkentése érdekében egyedi eljárási rend alapján
történik. A beiratkozással kapcsolatosan bővebben a Telki
Portálon és az óvoda honlapján tájékozódhatnak.

Gyermekfelügyeletet
vállalok!
20 év gyakorlattal,
referenciákkal.
Saját gépkocsival
rendelkezem!
Tel.: 70 947 80 51

Hirdetés
Kultúra

2089 Telki, Kökörcsin u. 11.
www.bbbingatlan.hu
E-mail: bbbingatlan@gmail.com

Telefon: 06-70-773-7935
Eladó ingatlanokat keresek
ügyfeleim részére Telkiben és
környékén!
Jutalék: bruttó 2 %
Kizárólagosság nélkül!

Ehavi számunk címlapján
Bedő Bendegúz fotója látható.
Köszönet érte!
A 2020-as év közepétől a Telki Napló címlapfotója a „Telki és
Környéke Képekben” Facebook-csoport legszebb, leglátványosabb alkotásai közül kerül ki. A kiválasztást szakmai
zsűri segíti, ám a szerkesztőség szubjektív döntésén alapul,
hogy végül melyik kép díszíti az aktuális lapszám borítóját
– természetesen a fotós hozzájárulásának függvényében.
Ezúton is köszönjük a telki fotósok gyönyörű alkotásait, és
mindenkinek gratulálunk a közösségi oldalon is megosztott remek képekhez!

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy Budakeszi város
gyógyszertári ügyeleti beosztása
2021 májusában a
következőképpen alakul:
május 1., munkaszüneti nap 8.00-20.00 - Póczi Patika
május 2., vasárnap 13.00-20.00 - Park Center Patika
május 8., szombat 17.00-20.00 - Póczi Patika
május 9., vasárnap 13.00-20.00 - Póczi Patika
május 15., szombat 17.00-20.00 - Angyal Patika
május 16., vasárnap 13.00-20.00 - Angyal Patika
május 22., szombat 17.00-20.00 - Dió Patika
május 23., Pünkösd vasárnap 13.00-20.00 - Dió Patika
május 24., Pünkösd hétfő 08.00-20.00 - Angyal Patika
május 29., szombat 17.00-20.00 - Park Center Patika
május 30., vasárnap 13.00-20.00 - Park Center Patika
A Dió Patika címe: Táncsics Mihály u. 9.

A Póczi Patika címe: József Attila u. 47.
A Park Center Patika címe: Bianka u. 1.
Az Angyal Patika címe: Fő tér 1.

GÓLYAHÍR
Ebben a hónapban születtek:

Kárpáti Árpád és Kárpáti-Varjú Nóra 1. és 2. gyermekei:
Levente és Hunor
Kedves Csanád és Imre Kata 2. gyermeke: Anna
Simon József és Simon Tímea 1. gyermeke: Patrik

Gratulálunk!
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Ügyfélfogadási korlátozás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Telki Polgármesteri Hivatalban a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, járványügyi
megfontolások miatt, megelőző intézkedésként 2020. szeptember 7-től korlátoztuk az ügyfélfogadást.
Személyes ügyintézés ettől a naptól kezdődően csak előre egyeztetett formában történhet. Kérjük az Ügyfeleket, törekedjenek arra,
hogy ügyeiket telefonon, postai úton vagy elektronikus formában intézzék el, csak a legszükségesebb esetben, kizárólag az ügyintézővel történt előzetes egyeztetést követően történjen személyes ügyintézés.
Adóügyben felvilágosítás telefonon a 06-26-920-807-es vagy a 06-26-920-817-es telefonszámon, vagy az ado@telki.hu,
ado2@telki.hu és ado3@telki.hu email címen lehetséges.
Műszaki ügyintézés telefonon a 06-26-920-802-es vagy a 06-70-429-7267-es telefonszámon lehetséges.
Behajtási engedély ügyintézés a muszak@telki.hu email címre elküldött kérelem és engedély alapján lehetséges.
Anyakönyvi és szociális ügyintézés a 06-26-920-818-as (anyakönyv), a 06-26-920-808-as (igazgatás) telefonszámon, illetve az
anyakonyv@telki.hu és az igazgatas@telki.hu email címen lehetséges.
Étkezési ügyintézés telefonon a 06-26-920-806-os, a 06-70-429-7258-as számon vagy a munkaugy@telki.hu email címen lehetséges.
Iratleadás postai úton, vagy csak és kizárólagosan a Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehetséges.
Megértésüket ezúton is köszönjük!
Telki Polgármesteri Hivatal

Fontos elérhetőségek a
koronavírus-járvány kapcsán
Hasznos adatok és információk: https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal
Általános járványügyi információk: https://koronavirus.gov.hu/
Internetes jelentkezés oltásra és információk: https://vakcinainfo.gov.hu/
Oltási regisztráció ellenőrzése: https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/
Személyes egészségügyi adatok ellenőrzése: https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal
Az internetről letölthető és kinyomtatható az a nyilatkozat, amit az oltáskor kérnek. Érdemes kitölteni és oltáskor magunkkal vinni,
mert ez gyorsítja a folyamatot.
A nyilatkozat itt érhető el:
https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/_hozzajarulo_nyilatkozat_vedooltashoz_0.pdf
Ilyen nyilatkozat a Telki Polgármesteri Hivatalban is átvehető.
Háziorvosunk elérhetőségei: telefon: 06-26/920-821, 06-20/3722-800 (SMS, Viber, Messenger, WhatsApp), email:
marta.kizer@gmail.com
A rendelő elérhetősége járványidőszakban: https://www.telki.hu/index.php/korona/2383-megvaltozott-a-rendelo-elerhetosege
Általános helyi járványügyi telefonos tájékoztatás: 06-70-674-3656
Konkrét oltási sorrendről, sorban elfoglalt helyről nem tudunk tájékoztatást adni.
Oltási kisokos: https://www.telki.hu/index.php/korona/2334-oltasi-kisokos
Kérjük, hogy a háziorvost az oltásra várók oltási sorrendre vonatkozó érdeklődésükkel lehetőleg ne keressék. Keressék azonban
akkor, ha netán úgy érzik, megbetegedtek vagy bármilyen más egészségügyi problémájuk van! Légúti betegséggel a háziorvost
személyesen továbbra se látogassák meg, csak akkor, ha ezt az orvos kéri, az ezzel kapcsolatos protokoll jelenleg is él.
Kiemelten fontos a járványügyi szabályok betartása:
• Aki csak teheti, maradjon otthon! Kerüljük a nem létfontosságú személyes érintkezéseket!
• Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát!
• Tartsunk egymástól biztonságos távolságot!
• Viseljünk mindig maszkot!
• Gyakran és alaposan mossunk kezet!
• Tartsuk be az aktuális korlátozásokat!
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