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Az év eleje minden önkor-
mányzatnál az éves költ-
ségvetés elkészítésének 
ideje. Az idei évkezdet 
különösen nehéznek lát-
szik, tekintve a rendkívüli 
körülményeket, az ener-
getikai helyzetet és az 
inflációs hatásokat. 

Az óév végén még nem 
tudtuk, hogy milyen álla-
mi normatív kiegészítő 
támogatást kapunk a 
mindenkinek sok nehéz-
séget okozó energiaár-
növekedés kompenzá-
ciójára. Év elején érkezett 
a jó hír, hogy két rész-
terület – közvilágítás és 

óvodaüzemeltetés – esetében, a megnövekedett rezsidíjak 
kapcsán számíthatunk többletforrásra: közvilágításra 19.150.000 
Ft, óvodaüzemeltetésre 41.600.000 Ft, tehát összesen 
60.750.000 Ft kiegészítő támogatásra. Ez jelentősen segíti 
gazdálkodásunk egyébként nem könnyű helyzetét. A kiegészítő 
normatíva másra nem felhasználható, és az év folyamán, havon-
ta érkezik. A fel nem használt normatívát vissza kell fizetni. 

A többi intézmény, részterület esetében egyelőre nem érkezett 
hír kiegészítő támogatásról, így a keletkező többletkiadásokat 
saját erőből kell kigazdálkodnunk. 

Az idei költségvetés ennek megfelelően a szokásosnál is 
szikárabb lesz. Elsősorban a kötelező feladatok ellátására kon-
centrálunk, az intézmények fenntartására és üzemeltetésére, az 
eddigi színvonal megőrzésére. Az előre jelzett infláció azonban 

összeadódó terhet jelent, ezért a takarékos működés továbbra is 
indokolt, ahogyan az óvatos tervezés is. A polgármesteri hivatal 
még további 4-6 hétig egy épületben fog működni és a közössé-
gi ház is korlátozottan üzemel. 

Ugyan eddig a tél kegyes volt hozzánk, de mivel senki nem lát a 
jövőbe, érkezhet még jelentős lehűlés. Az óvoda összevonása 
ugyanakkor – összefüggésben a kiegészítő normatívával és az 
enyhe téllel – elmarad. Nem korlátoztuk a közvilágítást sem, bár 
erre időközben megérkezett az önkormányzatok jogi felhatal-
mazása. 

Mivel az egyes forrásokat csak az adott célra lehet felhasználni, a 
szabad átcsoportosítás lehetősége meglehetősen korlátozott. 
Ez nehézség, ugyanakkor lehetőség is. Az útprogram ebben az 
évben is folytatódik, ezért legfontosabb programvállalásunk 
megvalósítása terén idén is tudunk haladni. Működni fognak az 
intézmények is, bár lehet, hogy bizonyos korlátokkal. 

Az idei évben részben átalakul majd a közegészségügyi ellátás 
rendje. Ennek részleteiről még keveset tudunk, de amint 
megérkeznek a részszabályok, tájékoztatjuk a lakosságot. A vál-
tozás elsősorban az ügyeleti ellátást és a védőnői szolgálatot 
érinti, de más területen is előfordulhat módosulás. 

Az elmúlt időszak minden tekintetben rendkívüli volt. A rend-
szerváltás óta soha nem voltak ilyen nehéz helyzetben az önkor-
mányzatok, így Telki önkormányzata sem. Bízom benne, hogy a 
legnagyobb krízisen már túl vagyunk, de az elmúlt időszak 
tapasztalatai alapján a türelmes, megfontolt tervezés továbbra 
is indokolt. Az első szempont a település biztonsága kell, hogy 
legyen minden tekintetben! 

Deltai Károly 
polgármester 
Fotó: Pixabay 
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről 
 
Kivonat a testület üléseinek legfontosabb pontjaiból. Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, 
illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2022. december 5. 

 Papírbeszerzés 

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dön-
tött, hogy a Telki Napló 2023. évi megjelenéséhez szükséges  
alapanyag (papír) beszerzéséhez szükséges forrást a 2022. évi 
költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja. 
 

Energetikai fejlesztés 
 
A testület döntött arról, hogy az önkormányzati intézmények (az 
óvoda és a polgármesteri hivatal) épületeit érintő energetikai 
megtakarítást eredményező beruházások előkészítéséhez szak-
értőt von be, és a szakértői feladatok ellátására a beérkezett ára-
jánlatok közül a legkedvezőbbet benyújtó L-TERV Épületgépész 
Mérnökiroda Kft-t bízza meg. 
 

Közvilágítással kapcsolatos döntés 
 
A képviselő-testület arról döntött, hogy a település közigaz-
gatási területén a közvilágítási feladatellátáshoz kapcsolódóan 
energia-megtakarítási intézkedést nem hajt végre. 
 

Tájékoztató útfelújításokról 
 
A testület tudomásul vette az önkormányzat közigazgatási 
területén megvalósított nagyfelületű nyomvonal-helyreállítási 
munkák elvégzéséről szóló tájékoztatót. 
 

Polgármester munkájának értékelése 
 
A képviselő-testület köszönetét fejezte ki Deltai Károly pol-
gármesternek, hogy megfeszített munkával és felelősséggel 
dolgozik azon, hogy Telki a lehető legkisebb megrázkódtatással 
vészelje át a válságos időszakot. 
 

Gördülő fejlesztési terv módosítása 
 
A testület jóváhagyta a Telki víziközművek 15 éves gördülő 
fejlesztési tervének módosítását. 

 

 December 9.  

 

Projekt PR-feladatok 
 
A képviselő-testület a KEHOP-2.2.2-15-2021-00150 kódszámú, 
„Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” 
című projekt „PR-feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárás 
keretében, a projekttel érintett 5 település (Zsámbék, Tök, 
Perbál, Budajenő, Telki) megbízásából, gesztor településként 
eljárva a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet benyújtó 
Talentis Event and Marketing Kft-t hirdette ki nyertesnek, és fel-
hatalmazta a polgármestert, a konzorciumban érintett többi 

tagtelepülés polgármesterével közösen, a nyertes ajánlattevő-
vel történő megbízási szerződés aláírására. 
 

Intézményi előirányzatok felhasználása 
 
A testület döntött arról, hogy a Telki Zöldmanó Óvoda 
intézményi bérmaradványának terhére az állományban lévő 
aktív dolgozók számára bruttó 100.000 Ft összegű rezsitámo-
gatás kerüljön kifizetésre. Emellett a képviselők hozzájárultak 
ahhoz, hogy a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 
intézményvezetője és alkalmazottja részére szintén bruttó 
100.000 Ft rezsitámogatás kerüljön kifizetésre. A döntés kiterjed 
arra is, hogy a testület támogatja a Telki Sportnap szervezésére 
100.000 Ft összegű, többletfeladat ellátására vonatkozó számla 
befogadását az intézmény részéről. 

 

 December 19.  

 

Költségvetési koncepció 
 
A képviselő-testület jóváhagyta a 2023. évi költségvetési kon-
cepciót. 
 

Közszolgálati tisztviselők illetmény-
kiegészítése 
 
A testület rendeletet alkotott arról, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú, illetve középfokú 
végzettségű közszolgálati tisztviselők részére – a korábbi 
évekhez hasonlóan – 20%-os illetménykiegészítést állapítanak 
meg. 
 

Faludisznaja 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy a 2023. február 4-re ter-
vezett Faludisznaja rendezvény kötelezettségvállalásának 
pénzügyi keretét a 2023. évi költségvetésében 1.093.000 Ft 
összegben biztosítja. 
 

Helyzetjelentés energia-megtakarítási 
intézkedésekről 
 
A testület tudomásul vette a bemutatott energetikai 
intézkedésekkel kapcsolatos helyzetjelentést. 
 

Társulási megállapodás módosítása 
 
A testület jóváhagyta a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának 14. számú módosítását. 
 

2023. évi munkaterv 
 
A testület elfogadta a 2023. évi munkatervét. 

szb 



4 Közérdekű

2023 január

Önkormányzat

Tart a takarékoskodás az  
önkormányzati intézményeknél 

Az energiaárak drasztikus emelkedése a 2022. év második 
felében szükségessé tette az önkormányzatok számára, hogy 
megnövekedett működési költségeik csökkentésére megfelelő 
módszereket alkalmazzanak. Az intézkedések egy részéhez ele-
gendő az eddigi gyakorlatok kismértékű átalakítása, szemlélet-
formálást igénylő beavatkozásokkal, más részéhez viszont 
nehéz döntéseket kellett az önkormányzatnak meghoznia. 

A képviselő-testület a 111/2022. (X.10.) számú önkormányzati 
határozatával Energia-veszélyhelyzeti intézkedési tervet 
fogadott el, amelyben intézményenként meghatározásra kerül-
tek az egyes takarékossági intézkedések. A terv három szinten 
határozza meg a korlátozó intézkedéseket. A Telki Zöldmanó 
Óvoda és a sportcsarnok kivételével a második szint a tél 
beköszöntével mindenhol teljes egészében elrendelésre is 
került. 

Az egyik első komolyabb intézkedést az önkormányzat saját 
magán hajtotta végre: októberben a Telki Polgármesteri Hivatal 
két épülete összeköltözött. Emellett az Egészségház és a 
közösségi ház működését, nyitvatartási idejét racionalizálták, 
valamint minden önkormányzati fenntartású épület fűtése 
takarékossági üzemmódban működik (kivéve a Zöldmanó 
Óvodát). 

A Telki Zöldmanó Óvoda esetében év végéig csak az első szint 
szerinti intézkedéseket vezette be az önkormányzat. Az előzete-
sen hivatalos forrásokból érkező, akár 15-20-szoros energiaár-
növekedési előrejelzések indokolttá tették a lehető legkörülte-
kintőbb tervezést. A várható magas energiaárak miatt már az 
októberi közmeghallgatáson is elhangzott, hogy a tél folyamán 
esetleg szükségessé válhat a két óvodaépület ideiglenes 
összevonása, így erre fel is készült az intézmény és az önkor-
mányzat. Az eddig enyhébbnek mutatkozó tél, az előző év 
végén megjelent, jelentősen ugyan, de még a kezelhetőség 
határain belül megemelkedett energiaárak és a várható nor-
matív kiegészítő támogatások mellett ugyanakkor egyelőre 
nem volt indokolt a két óvodaépület összevonása. 

Az önkormányzat célja, hogy az energia-veszélyhelyzetben úgy 
őrizze meg a települési költségvetés egyensúlyát, hogy ez minél 
kevesebb korlátozó intézkedés mellett, szigorú takarékoskodás-
sal és ésszerű átszervezésekkel valósuljon meg, ugyanakkor fel 
kell készülni az esetleges nehezebb helyzetek kezelésére is. A 
takarékos, körültekintő működés továbbra is indokolt, és fontos, 
hogy mindent megtegyünk azért, hogy ne legyen szükség az 
előttünk álló időszakban radikálisabb lépésekre. 

szb 

Év végi értékelés
Év végén az önkormányzatnál, polgármesteri hivatalnál és az 
intézményeknél is szokásos az értékelés, és ilyenkor esedékes a 
jutalmazás is. A polgármesteri hivatal és az intézmények dolgo-
zói a rendkívüli körülmények között is helytálltak és folyama-
tosan ellátták feladataikat. 

A nehéz gazdasági helyzet és a növekvő infláció önmagában is 
indokolná a bérkiegészítést, de ezek mellett ezt a kitartó helytál-
lást is értékelte az önkormányzat azzal, hogy szerény jutalom-
ban, illetve az óvodai dolgozók esetében egyszeri rezsitámo-
gatásban részesítette dolgozóit. 

A polgármesteri hivatal hosszú ideig pénzügyi vezető nélkül 
volt kénytelen dolgozni. Telki gazdálkodása, köszönhetően a 
megfeszített munkának, ebben az időszakban is megőrizte 
pénzügyi egyensúlyát, és takarékosan, szabályosan működve 
látta el feladatait. 

A képviselő-testület a polgármester munkáját is értékelni szok-
ta. A COVID-időszak nehézségei után a 2022. év a háborús 
menekültválságot, az infláció ugrásszerű növekedését és az 
energiaárak megtöbbszöröződését hozta magával. Mindezek 
váratlan és komoly terheket róttak és rónak az önkormányzatra. 
Ahogy a Települési Önkormányzatok Szövetségének elnöke 
fogalmazott: évek óta válságmenedzseri szerepet töltenek be a 
polgármesterek. 

Mindannyiunk közös érdeke, hogy Telki még a legnehezebb 
időszakban is biztosítani tudja a legelemibb szolgáltatásokat az 
itt lakók részére. Ennek érdekében a polgármester vezetésével a 
hivatal a korábbinál is sokkal szigorúbb takarékossági 
intézkedéseket dolgozott ki és hajt végre. Ebben a helyzetben 
óriási szerep hárul a település vezetőjére, a polgármesterre. 
Deltai Károly Telki működőképességének fenntartása érdeké-
ben kiemelkedő munkát végzett az előző év során és végez 
jelenleg is. Folyamatos információgyűjtéssel, külső önkor-
mányzati és kormányzati szervezetekkel való, kezdeményező 
kapcsolattartással, alapos tervezőmunkával, és a bizonytalan 
jövőre készülő, többfokozatú intézkedési tervek kidolgozásával 
járult hozzá, hogy az itt lakók a pénzügyi válság ellenére 
mindeddig alig érzékelhettek változást Telki működésében. 

2022-ben a település példaértékűen működött, ami jelentős 
részben a polgármester kitartó munkájának és hozzáállásának 
volt köszönhető. A képviselő-testület 2022. december 5-i ülésén 
ezért köszönetét fejezte ki a polgármesternek azért, hogy 
megfeszített munkával és felelősséggel dolgozik a válságos 
időszak lehető legkisebb megrázkódtatással történő átvésze-
lésén. A polgármester ugyanakkor a bizonytalan gazdasági 
helyzetre tekintettel a törvényi keretek között adható jutalom-
ban nem részesült. 

szb 
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Kik legyenek a díjazottak 2023-ban?  
Kitüntető díjak adományozásáról szóló javaslatok benyújtása – Telki Díszpolgára 
cím, Telkiért Érdemérem, Telki Ifjúsági Díj és Telki Egészségügyi Díj 

Telki képviselő-testülete 3/2015. (II.12.) számú önkormányza-
ti rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek alapításá-
nak és adományozásának rendjét. A rendelet alapján a 
képviselő-testület minden évben Telkiért Érdemérem kitün-
tetést, Telki Ifjúsági Díjat és Telki Egészségügyi Díjat 
adományoz, valamint kétévente Telki Díszpolgára címet 
adományozhat az arra érdemes személyeknek. 

Telki Díszpolgára cím annak a magyar vagy külföldi állampol-
gárságú, élő vagy elhunyt személynek adományozható, aki: Telki 
lakosként a település fejlődésében gazdasági, politikai, 
tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységével 
kiemelkedő szerepet játszott, közmegbecsülést szerzett; Telkiről 
elszármazva, elköltözve ért el a saját működési területén 
kiemelkedő eredményeket; Telki községgel tartós kapcsolatba 
került kiemelkedően eredményes tevékenysége során; vagy 
Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hoz-
zájárult. 

Telkiért Érdemérem kitüntetés azoknak a magyar vagy külföldi 
állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek 
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek 
adományozható, akik: Telki település fejlődésében gazdasági, 
politikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel 
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek; Telki 
községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően ered-
ményes tevékenységük során; Telki fejlődéséhez bármely 
módon jelentős mértékben hozzájárultak. 

Telki Ifjúsági Díjban az a 35. életévét be nem töltött, telki 
illetőségű vagy Telkiből elszármazott fiatal részesíthető, aki 
kimagasló tanulmányi, tudományos, művészeti vagy sporttel-
jesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett, 
példaértékű mintát adva 
ezzel kortársai számára. 

Telki Egészségügyi Díj a telki 
egészségügyi ellátás érde-
kében kifejtett kiemelkedő 
szakmai vagy közszolgálati 
tevékenységért, vagy a 
településhez köthetően az 
egészségügy területén 
végzett kimagasló munka, 
példaértékű eredmény elis-
merésére évente egy alka-
lommal adományozható. 

A fenti címekre, illetve díjakra 
nem jelölhetők: aktív pol-
gármester; valamint a 
képviselő-testület tagjai; és a 
Telki Község Polgármesteri 
Hivatal alkalmazásában álló 
személyek. 

A címek adományozására a 
polgármester, az önkor-
mányzati képviselők, a 

képviselő-testület állandó bizottságai, a település civil 
szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek 
javaslatot, kizárólag részletes indoklással ellátott, írásos for-
mában. 

A kitüntetendő személyekre – Telki Díszpolgára, a Telkiért 
Érdemérem és a Telki Ifjúsági Díj esetében 2023. február 15-
ig, a Telki Egészségügyi Díj esetében 2023. április 20-ig – a 
Polgármesteri Hivatal részére eljuttatott, írásban benyújtott 
ajánlásban lehet javaslatot tenni. 

Deltai Károly 
polgármester 

 

Korábbi érdemérmesek, ifjúsági díjasok és 
díszpolgárok 
 
Érdeméremmel az alapítás évétől, 2010-től (időrendi sorrend-
ben) dr. Rátky Józsefet, Regős Ferencnét (posztumusz), Magyar 
Károlyt, Schäffer Lászlónét, Füzesi Attilát, Harkai Gábor atyát, 
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, Szász-Szalai Henriettát és Varga Bélát jutalmazták. 

Telki Ifjúsági Díjat a díj odaítélhetőségének kezdetétől, 2015-től,  
Pasztircsák Polina, Illéssy Lenke, Balog Alexandra, Sepp Yvett és 
Persányi Barnabás kapott. 

A kétévente odaítélhető díszpolgári cím eddigi tulajdonosai: 
Havas Ferenc (posztumusz díjazott), néhai Ferenc (posztumusz 
díjazott) és Szigeti Antal. 



6 Közérdekű

2023 január

Önkormányzat

Tájékoztató adómértékek  
változásáról 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Telki Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 14-i 
ülésén döntött a helyi adórendeleteinek módosításáról. 
 
Az építményadó mértéke 2023. január 1-jétől az alábbiak 
szerint változik: 
Az adó mértéke változatlan marad. 
Az adókedvezmények 2023. január 1-jétől eltörlésre kerülnek, 
így az eddigi életvitelszerű helyben lakók esetén járó ked-
vezmény megszűnik. 
 
A telekadó mértéke 2023. január 1-jétől az alábbiak szerint 
változik: 
A belterületi, épülettel be nem épített telek esetében a telekadó 
mértéke 
az I. övezetben: 150 Ft/m2/év, 
a II. övezetben: 220 Ft/m2/év. 
A belterületi, épülettel beépített telek esetében a 2000 m2-t 
meghaladó területű, adóköteles telek 2000 m2 feletti része után 
a telekadó mértéke 
az I. övezetben: 150 Ft/m2/év, 
a II. övezetben: 220 Ft/m2/év. 
 

Az iparűzési adó mértéke 2023. január 1-jétől az alábbiak 
szerint változik: 
Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 
2%-a. 
 
Az idegenforgalmi adó mértéke 2023. január 1-jétől az aláb-
biak szerint változik: 
Az adó mértéke: 597 Ft/fő/vendégéjszaka. 

Telki Polgármesteri Hivatal 

Torna- és játékszerekkel bővült az 
óvoda és iskola eszköztára 

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) települései, Telki 
mellett Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, 
Nagykovácsi, Páty, Perbál, Pilisjászfalu, Remeteszőlős, Tinnye és 
Tök mindannyian részt vesznek a Budakörnyéki Egészségprog-
ramban. 

Ennek részeként mindegyik tagönkormányzat kapott 1-1 db 
kosárpalánkot, minden település óvodája 10-10 db kerti szerszá-
mot és homokozó játékokat, 1-1 db ugróiskolát és 1-1 db 
koordinációs létrát. Az iskolák 1-1 db ugróiskolát, 1-1 db 
koordinációs létrát, és 2-2 szett tollasütőt a hozzájuk való háló-
val. (Ezek mellett az önkormányzati fenntartású bölcsődék 5 db 
kismotort, 1-1 db ugróiskolát és homokozó játékszettet.) 

A torna- és játékszerek karácsony előtt Telkibe is megérkeztek, 
így már az intézményeink készleteit gyarapítják. 
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Önkormányzat

Az elmúlt két évben komoly eredményeket felmutató 
útfelújítási program zajlott Telkiben. A nagyfelületű útjavítások-
nak köszönhetően jelentős számú utca kátyú- és por-
mentesítése történt meg, elsősorban a Hosszúhát területén. 

Az önkormányzat 2021-ben összesen mintegy egy kilométer 
hosszban nyolc utcát és két járdát, 2022-ben pedig közel két 
kilométer hosszban tizenegy utcát és egy járdát újított fel, teljes 
mértékben saját forrásból. 

szb 

Tizenkilenc utca újult meg 
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Tisztelt Lakosok! 2023. január 10-i hatállyal módosult az egyes 
egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet, amelynek következtében 
jegyzői hatáskörben az ingatlan rendeltetési egységek számáról 
– 8 napon belül – kiadott hatósági bizonyítvány alapján a több-
generációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik 
igénybe a többlet-gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban 
egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendel-
tetési egység található. 

A módosítás értelmében 2023. január 10-től a kérelmezett 
ingatlan esetében a következő feltételeknek kell megfelelni: 

•      az ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem 
minősülő ingatlan, 

•      az ingatlanon belül több, de legfeljebb négy – tehát 2-4 – 
önálló, országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található. 

A módosítás értelmében január 10-től a kérelmezett ingat-
lan esetében már nem kell figyelembe venni: 

„a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló ren-
deltetési egységek önálló bejáratára, valamint 

b)    az egy lakások műszaki megosztására vonatkozó 
követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt 
egyéb követelményeknek eleget tesznek.” 

Az OTÉK 105. §-a alapján lakás: 

„105. § 

(1)  A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló ren-
deltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező, 
stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi he-
lyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő he-
lyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) 
és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási 
helyiség, stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék 
lehetővé 

        a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek foly-
tatását, 

        b) a főzést, mosogatást és az étkezést, 

        c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, 

        d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását, ter-
vezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény 
elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, 
ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámok-
nak és sporteszközöknek az elhelyezése). 

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes 
megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás 
céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, 

amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szol-
gáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések 
elhelyezését. 

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy 
lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell 
lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe 
nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szol-
gáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben 
az a lakószoba légterével közös. 

(4)  A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiség-
ben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes 
megvilágítást biztosítani kell.” 

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az 
egyetemes szolgáltató részére. Ezért célszerű a hatósági 
bizonyítványt annak kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltató-
val szerződéses jogviszonyban áll (akinek a nevére a földgáz 
számla szól)! 

Felhívnánk azonban a figyelmet arra, hogy a jogszabály 
alapján: 

„ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás 
rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági 
bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása 
érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.” 

„ha ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági 
bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult 
lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az 
egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulat-
lanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelen-
tett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete 
vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett 
kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a jogszabály 5. § 
(2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfél-
szeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.” 

A hatósági bizonyítványhoz külön kérelem-nyomtatvány Telki 
Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala honlapján, 
vagy személyesen, a hivatalban igényelhető. 

dr. Lack Mónika 
jegyző 

Változtak a hatósági bizonyítvány 
kiadásának feltételei 
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Véget ért a 2022. szeptember 1-je óta tartó próbaüzem, így 
december 12-én átvette a nagy kapacitású zsámbéki szenny-
víztisztító és a hozzá kapcsolódó rendszer üzemeltetését az 
Északdunántúli Vízművek Zrt. 

A Zsámbék-medencei szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17) el-
nevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú projekt 
keretében a regionális szennyvíztisztító telep mellett 14 és fél 

kilométernyi vezeték meg-, illetve kiépítése történt meg 
régiónkban. Az öt település – Telki mellett Budajenő, Perbál, Tök 
és Zsámbék – szennyvízének kezelését, tisztítását ellátó zsámbéki 
üzem akár napi 2500 köbméteres hidraulikai kapacitással tud 
működni. 

A fejlesztés a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program (KEHOP) finanszírozásában valósult meg. 

Átadták a Zsámbék-medencei  
szennyvíztisztítót 

Jelentkezzen a természetközeli 
élményekért! 
Odútelep gondozására madárbarát önkénteseket keres a KoKuKK Egyesület 

A Telkivel szomszédos erdőterületeken működik egy madárodú-
telep, amely mára kb. 45 darabból áll. A fenntartásával kapcso-
latos feladatokat a KoKuKK Egyesület végzi, amihez most önkén-
teseket keresünk. 

Mivel a mai, jellemzően egykorú erdőkben kevés az odvas fa, 

ezekkel a mesterséges odúkkal igyekszünk segíteni az odúban 
fészkelő madárfajok szaporodását. Egy-egy odúban évente akár 
két fészekalj is felnevelkedik, a kirepülő madarak után pedig sok-
szor pelék használják őket. Az odúk „forgalmát” a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársa kezdet-
től fogva megfigyeli és rögzíti, az adatok tehát kutatási célokat is 
szolgálnak. 

A madarászcsapat a madarász munkáját támogatja. A fészkelési 
szezont követően segít kitakarítani az odúkat, gondoskodik a 
megroggyant darabok megjavításáról, és ha szükséges, 
kezdeményezi a javíthatatlanok cseréjét. Nyilvántartást, feljegy-
zéseket vezet az odútelep egységeiről, a munkák során szerzett 
megfigyeléseit, észrevételeit megosztja a madarásszal. 

A csapatba 3-4 fő önkéntest keresünk, akik érdeklődnek a 
madarak iránt, és/vagy az odújavításokban segítenének, és 
ideális esetben több évig is tudják vállalni a feladatot. Ez évente 
kb. kb. 2-3 alkalomra szóló, pár órás elfoglaltságot igényel, és 
cserébe sok természetközeli élményt nyújt a résztvevőknek. 

Jelentkezését várjuk az erikabellon8@gmail.com címre! 

KoKuKK Egyesület 



Minden hónap első és harmadik vasárnapján 
délután 4 órakor református istentiszteletet 
tartanak a Kodolányi János Közösségi Házban. 

2023 első félévében – a Telki Napló januári számá-
nak megjelenését követően – a következő 
napokon lesz református istentiszteleti alkalom 
Telkiben: 

február 5. és 19. 
március 5. és 19. 
április 2. és 16. 
május 7. és 21. 
június 4. és 18.
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Ismét sikerrel zárult az adventi gyűjtés 
testvértelepülésünknek, Gyimesbükknek 

Telki közössége ismét tanúbizonyságot tett segítőkészségéről. 
Az adventben meghirdetett gyűjtésre nemcsak közel félmillió 
forint pénzbeli felajánlás érkezett, hanem cipősdoboz-cso-
magokkal, minőségi ruhákkal, játékokkal teli ajándékdobozokkal 
is megtelt az a nagy mikrobusz, amellyel Király Gábor barátom-
mal és Botond fiammal együtt ismét nekivágtunk a karácsony 
előtti erdélyi és gyimesi útnak. 

December 19-én, hétfőn délelőtt Oltean Péter polgármesterrel 
és Bilibók Róbert alpolgármesterrel közösen nagy örömmel szál-
lítottuk le, és adtuk át 875 gyimesbükki iskolás és óvodás gyer-
meknek a telki testvértelepülési közösség, valamint a Nemzeti 
Örökség Intézete által adományozott karácsonyi meglepetés-
csomagokat. 

A csángó magyar közösség iskolásai és pedagógusai ismét kitet-
tek magukért, és gyönyörű karácsonyi előadással szépítették 
meg az Üdvözítő születése előtti várakozást! 

Köszönjük és jövőre folytatjuk! 

Móczár Gábor 
Telki Önkormányzatának testvértelepülési referense 

a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója

Református istentisztelet Telkiben 
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Új karnagy vezeti a Telki Nőikart 
 
Örömmel adjuk közre a hírt, hogy a Telki Nőikart 2023. január 1-
jétől Halász Károly vezeti. 

A tatabányai születésű karnagy 2005-ben végzett a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem karvezetés szakán. Több zenekarban is 
játszott csellósként. Szakmai pályafutása során legfontosabb 
célja a művészeti ágak összekötésében rejlő lehetőségek 
kiaknázása, ezért hozta létre 17 éve és működteti jelenleg is a 

Filmhatás Csoportot. Munkássága a zeneszerzés mellett kiterjed 
a zeneoktatásra és a karnagyi tevékenységre is. 

Lelkesen várjuk, hogy a kortárs kóruszene iránt elkötelezett 
karvezetővel megkezdjük a munkát. Halász Károllyal a közönség 
húsvéti koncertünkön találkozhat először. 

Korábbi karnagyunknak, Bereczki Klaudiának ezúton is köszön-
jük munkáját! 

Az Ország-Világ hetilap 1937. január 12-i száma arról tudósította 
az olvasókat, hogy a Budapesti Autóbusz-közlekedési 
Részvénytársaság (BART) szerződésének megszűnésével a tár-
saság rozoga Rába kocsijai eltűntek a Budakeszi útról. „A mere-
dek Budakeszi úton, melyen egészen kiváló luxus gépkocsiknak is át 
kell váltaniok a sebességet, már régen nem lett volna szabad 
ezekkel a kisteljesítményű gépkocsikkal járni. A legtöbb esetben a 
Budakeszi-szanatórium felé törekvő tüdő bajosok és hozzátar-
tozóik még a zsúfoltságon túl is megtöltötték a kis járműveket és a 
legfőbb ideje volt, hogy ennek a tömegszerencsétlenséget könnyen 
előidézhető állapotnak, a fővárosi autóbusz vállalat nagy kocsi-

jainak megjelenése és üzembe helyezése, véget vessen. Reméljük, 
hogy a Beszkárt (Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt., BSZKRT) 
figyelemmel lesz a Budakeszi út veszedelmes emelkedéseire és az 
ott járó gépkocsikat fokozottabb mértéken túl is szemmel tartja.” 

A 22-es buszjáratot 1932. július 14-én vezették be, és a BART 
üzemeltette. A Széna tér – Szépilona – Budakeszi Gyógyszertár 
között közlekedett. A 22A járatot 1932. július 30-án helyezték 
forgalomba, és Szépilonát kötötte össze a Budakeszi 
Gyógyszertárral. A 22B járatot szintén ezen a napon helyezték 
forgalomba, és a Széna tér – Szépilona – Szanatórium között 
közlekedett. 1936. december 31-ével mindhárom járat a BSZKRT 
üzemeltetésébe került. 

 

Gyalog járnak az elkeseredett budakesziek 
 
A 8 Órai Újság 1937. november 16-án, kedden arról tájékoztatta 
az olvasókat, hogy Budakeszire az utóbbi napokban nem lehet 
ráismerni, a „kis pestkörnyéki falu jóravaló, szorgalmas lakosságát 
mintha kicserélték volna”. A faluban este nyolc óra után is na-
gyobb embercsoportok állnak, tanakodnak, sugdolódznak. A 
tudósító szerint az elmúlt hetekben javítani kezdték a Budakeszi 
felé vezető országutat, és ezért jó fél órányira a Szanatóriumtól 
leállították a 22-es autóbuszt. Az utasok, akik részben a 
szanatórium betegei, látogatói, illetve a falu lakói, gyalog 
kénytelenek megtenni a meredek, nehéz, hegynek felvivő utat a 
Szanatóriumig, ami az esős, sáros időben még egy turistának is 
nehéz feladat. 

A 22-es buszjárat az 1930-as években 

A BART (a Budapesti Autóbusz-közlekedési Részvénytársaság) 
által üzemeltetett Rába AFa autóbusz
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Az újságíró arról is beszámol, hogy az autóbusz utasai a lehető 
legnagyobb felháborodással fogadták a Beszkárt intézkedését, 
és az ideiglenes végállomásnál nap-nap után, óráról-órára 
egymást követték a botrányos, felháborodott jelenetek. A fel-
háborodást az is fokozta, hogy ezen az útszakaszon a tilalom 
csak a 22-es autóbuszt sújtotta, a magánautók, teherautók nyu-
godtan közlekedhettek a „lezárt” útszakaszon. 

„Hol egy kezelésre induló beteg kapott a felfelé vivő meredek 
hegyszakaszon tüdővérzést, hol egy idősebb hölgy ájult el a fáradt-
ságtól, hol a felháborodott, az autóbuszról leszállított utasok 
inzultálták az ártatlan kalauzokat.” 

A cikk szerint a csikorgó hidegben félórákat gyalogló emberek 
lázadozni kezdtek a Beszkárt budakeszi autóbusz-politikája 
ellen, és elhatározták, hogy valamilyen formában a Beszkárt 
tudomására hozzák elkeseredésüket és haragjukat. 

„Tegnap már kora reggel izgatott sürgés-forgás volt észlelhető a 
faluban, nagy társaságok gyűltek össze egyes házakban, 
megbeszélések folytak, szónoklatok hangzottak el. Délutánra 
hírnökök vitték szét a faluban a megbeszélések eredményét: 
Bojkottáljuk a Beszkártot, holnaptól gyalog járunk a városba! A 22-
es autóbusz elleni bojkott ma hajnalban meg is kezdődött.” 

A tudósító meg is interjúvolta a sztrájkolókat. 

„A lankás hófödte erdő mellett haladó lejtőn körülbelül húsz tagból 
álló társaság igyekszik Pest felé. Nem turisták! Munkába igyekvő 
tisztviselők, munkások, iskolába siető diákok, nők, férfiak, fiúk, 
lányok vegyesen. A budakeszi sztrájkolók első csoportja. 

-       Mikor indultak el Budakesziről? – kérdezem tőlük. 

-       Hat órakor találkoztunk a Szanatórium előtt – veszi át a szót 
egy aktatáskás hivatalnok külsejű, bajuszos úr. Ha minden jól 
megy, háromnegyed hétre bent vagyunk a városban. 

-       Autóbusszal mennyi idő alatt teszik meg az utat? 

-       Az attól függ, hogy milyen autóbusszal – mondják többen 
egyszerre. Mert a mostani rendszerű 22-essel még egyszer 
annyi idő alatt, mint a régivel. Ha jól kilépünk, előbb bent 
vagyunk a városban, mint a 22-es. A megrendszabályozott 22-
es – teszi hozzá. 

-       Meddig akarják folytatni tüntető gyalogsétájukat? – kérdezem 
tőlük. 

-       Ameddig a Beszkárt nem orvosolja sürgősen sérelmeinket.  
Mert azt igazán csak bosszantásnak vesszük, hogy egyszerűen 
leállítják az autóbuszt azon a címen, hogy az utat javítják, és 
közben minden egyéb jármű nyugodtan közlekedhetik rajta – 
mondja egy egyetemi hallgató. 

-       Követeljük, hogy a jegy árát is mérsékeljék! – teszi hozzá egy 
öreg munkás. - Mert szegény munkásember számára igazán 
sok a napi egy pengő húsz, amit autóbuszra kiad! 

Most már lent vagyunk majdnem a Széna térnél. Már a köd is fel-
szállt, az égen egy felhő mögül előbukkan a nap. A budakeszi 
sztrájkolók »Csak gyalog!« kiáltással köszöntik egymást és szét-
szóródva munkahelyeikre indulnak.”  

dr. Égertz Andrea 

 

Az első bekezdésben szereplő idézet forrása: A fővárosi autóbusz-
közlekedés 100 éve: Bánhidai Viktor, Nemecz Gábor, Szedlmajer 
László, Takács-Boér Gyula, Unzeitig Ákos, Zsigmond Gábor, 
Budapest, Műszaki, 2016. 

Az idézett cikkek az Arcanum adatbázisban találhatóak. 

Az 1. kép forrása: https://www.autoszektor.hu/hu/content/jarmu-
tortenelem-bejaratott-vonalak 

A 2. kép forrása: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest-
képarchívuma, https://bpkep.fszek.hu/ 

Széll Kálmán téri Beszkárt megálló, 1935.X.5. 
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Faluadventje és karácsony 
Közös gyertyagyújtás, kreatív foglalkozások, gyermekműsorok, 
kézműves vásár, alapítványi forralt bor és tea – és még hossza-
san sorolhatnánk, mi minden várta az ünnepi készülődés 
jegyében a családokat az adventi vasárnapokon Telkiben, a 
Kodolányi János Közösségi Házban. Rengetegen éltek is a 
lehetőséggel, hogy kellemes miliőben, együtt hangolódhassunk 
a karácsonyra. 

Az ünnepi programok zárásaként december 24-én délután egy 
hagyományos, Telkiben két évtizedes múltra visszatekintő 
székely betlehemes játékot csodálhatott meg a falu apraja-
nagyja a Pajta-Faluházban. 

Köszönjük a Faluadventje és a Falukarácsony szervezőinek és 
fellépőinek a szép élményeket! 

Fotó: Jakab Mária Ilona és szb 
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Újratöltjük a Faludisznaját!
A Faludisznaja településünk több mint két évtizedes múltra  
visszatekintő rendezvénye. Célja a hagyományos falusi disz-
nóvágás bemutatásán túl, hogy közelebb hozza egymáshoz 
Telki lakóit, és nem mellesleg az idelátogatók finom, friss, toros 
finomságokat fogyaszthassanak. 

„Faludisznaja – újratöltve!” címmel, egyben szlogennel a ren-
dezvény az idei évben megújul, és érdekes programelemekkel 
bővül, hogy minden korosztály számára hangulatos szórakozást 
biztosíthasson. Február 4-én a Kodolányi Közösségi Házban, 
valamint a Pajta-Faluházban a hagyományos disznótor és a 
hozzá kapcsolódó toros finomságok mellett lesz pálinka- és 
borkóstolás, a vállalkozókedvűek pedig kolbásztöltő versenyen 
mérhetik össze tudásukat. Ezen a napon felvonulnak a legfi-
nomabb házi sütemények is, és amikor a hangulat a tetőfokára 
hág, táncház indul a Kodoba zenekarral. 

A szervezők természetesen a gyermekekre is gondoltak: őket az 
ízletes ételek mellett bábelőadás és kézműves foglalkozás várja 
délelőtt 10-től egészen délután 4 óráig, és persze amelyiküknek 
kedve támad, körtáncot is járhat a nagyobbakkal karöltve. 

Ne feledjék beírni a család naptárába: február 4-én kora 
reggeltől késő délutánig Faludisznaja! 

Szilágyi Balázs 
 

A részletes program a 20. oldalon lévő plakáton, valamint itt 
látható: https://telki.hu/index.php/program/2998-faludisznaja-
ujratoltve 

A fotók az előző (2020-as) Faludisznaján készültek. A táncházas 
kép a Kodoba zenekar telki fellépésén, a tavaly őszi Falukáposztája 
idején készült. 
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Iskolai hírek

Az iskolában járt a Mikulás 
 

Hagyományainkhoz híven december 6-án megérkezett 
iskolánkba a Mikulás. 

Sok vidámság közepette, rendkívül jó hangulatban látogatta 
meg alsó és felső tagozatos gyerekeinket, akiknek mandarint, 
szaloncukrot, dobozos almalét és almachipset ajándékozott. 

Köszönjük az Alapítványnak a gyümölcsöt és a cukrot! 

Büszkék vagyunk rájuk 
- Országos 10. hely a Bolyai matekversenyen 
 
Örömmel adjuk hírül, hogy Garics Olívia, Ferenczi Zsófia, Kovács 
Flóra és Wancsakovszky Zalán 4. évfolyamos tanulóink a Bolyai 
Matematika Csapatverseny Országos döntőjében közel száz 
csapat közül a 10. helyezést érték el. 

Gratulálunk a diákoknak, és felkészítő tanáraiknak, Ispán 
Mariettának és Szalay Ágnesnek! 

 

Sakkos büszkeségeink 
 
A Pest Megyei Ifjúsági Sakkversenyen 2 arany, 1 ezüst és 2 
bronzérmet szereztek tanulóink! 

I. korcsoportos lányok: 
1. hely: Orosz Tímea 
3. hely: Balla-Vécsei Zita 
6. hely: Krízer Lídia  
II. korcsoportos fiúk: 
1. hely: Liu Qili 
2. hely: Szita Bendegúz 
3. hely: Wancsakovszky Zalán 
7. hely: Vaszily András 
 
Gratulálunk nekik! 
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100 éves lakó köszöntése 

2023. január 15-én ünnepelte századik születésnapját a Telki 
Hold Otthon lakója, Bissingen Beatrix Katalin. A jeles alkalomból 
az önkormányzat részéről Deltai Károly polgármester, Halász 
Terézia, a Szociális Bizottság elnöke és dr. Lack Mónika jegyző 

köszöntötték őt, valamint átadták részére a jubileumra szóló, a 
miniszterelnök aláírásával ellátott díszoklevelet. 

Gratulálunk az ünnepeltnek és jó egészséget kívánunk! 
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Ebben a hónapban született: 
 
 
 
Varjas Viktor és Varjasné Végh Katalin 2. gyermeke: Bendegúz 

 

Gratulálunk! 
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Ehavi számunk címlapján  
Turza Krisztina fotója látható. 

Köszönet érte! 
 
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 – ter-
mészetesen a fotós hozzájárulásának függvényében. 

Ezúton is köszönjük a fotósok gyönyörű alkotásait, és min-
denkinek gratulálunk a közösségi oldalon is megosztott, 
remek képekhez! 

Piacnapok Telkiben 
 

Kéthetente szombaton délelőtt a Pajta-Faluházban 

2023-ban – a Telki Napló januári számának megjelenését 
követően – az alábbi napokon lesz termelői piac Telkiben: 

január 28., 
február 11., 25., 
március 11., 25., 
április 8., 22., 
május 6., 20., 
június 3., 17., 

július 1., 15., 29., 
augusztus 12., 26., 
szeptember 9., 23., 
október 7., 21., 
november 4., 18., 
december 2., 16., 30.
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