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Iktatószám: Á/      -   /2020 
Pénzügyi Bizottság 

Rendkívüli 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2020. július 14.-én 18:15 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly     polgármester 
dr. Földvári-Nagy László   bizottsági tag, levezető elnök 
Koltai Piroska     bizottsági tag, hitelesítő 
Király Péter     bizottsági tag 
Móczár Gábor     alpolgármester 
Halász Terézia      képviselő 
dr. Vida Rolland    képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Vetési Vincéné     pénzügyi csoportvezető 
Hoós Péter     műszaki ügyintéző 
 
dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket, 
megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.  A bizottság a napirendet 
határozathozatal mellőzésével elfogadta. Hitelesítőnek felkéri Király Pétert. 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Vis maior pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 
2./Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 
Napirendek tárgyalása: 
1./ Vis maior pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: 100.000 Ft-tal emelkedett a pályázati összeg, 15 millióra 
pályázunk, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kérem szavazzon. 
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

   37 /2020. (VII.14.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
A Telki Község Önkormányzat Képviselő-testület ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás 
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.  

  
A káresemény megnevezése: Telki 2020. 06. 17-i villámárvíz miatt bekövetkezett vis maior helyzet,  
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Helye: 2089 Telki, Árnyas utca – Völgy utca (Hrsz: 924, 925/1, 797, 791) és  
2089 Telki, Akácos út – Tölgyfa utca csomópont (Hrsz: 601).  

   
A káresemény forrásösszetétele:   

 
Megnevezés  2020. év             %  

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)         1 706 880 Ft  10  

Biztosító kártérítése                       0 Ft   0  
Egyéb forrás                        0 Ft   0  
Vis maior támogatási igény       15 361 920 Ft  90  
Források összesen       17 068 800 Ft            100  
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 17 068 800.- Ft melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja ( megfelelő rész aláhúzandó ) biztosítani.   
  
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.   
 

 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák).  
  

___________---_________  épület (név, hrsz)     __________---_______ kötelező feladat  
___________---__________ épület (név, hrsz)     _________---________ kötelező feladat  
___________---__________ épület (név, hrsz)     _________---________ kötelező feladat  
  

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem 
rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)  
  

Biztosító Társaság megnevezése   ------ 
Biztosítási szerződés száma   ------ 

  
 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 
aláhúzandó.  

  
*A képviselő testület tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás 
elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár 
területileg illetékes Igazgatósága felé.   
  
 
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel 
történő helyreállítását.  
  
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja ellátni/ nem tudja 
ellátni. ( megfelelő rész aláhúzandó ) 
  
A testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.06.) Önkormányzati 
rendelet működési célú általános tartalék keret terhére biztosítja.  
  
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  
  
Határidő: 2020. július 31. 
Felelős: Polgármester 
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2./Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Utolsó év, hogy ezt a pályázatot kiírják, a projekt költség 745 ezer forint, 1/3-
nyi kiegészítő támogatást adnak, 2/3-nyi összeget önrészként biztosítani kell.  
 
Deltai Károly, polgármester: Nekem a karnisok és függöny ára soknak tűnik.  
 
dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Javaslom szavazzunk. 
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

   38 /2020. (VII.14.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
 

Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2020 
 
1. Telki község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi 
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázati felhívásra, a fenntartásában lévő 
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár technikai eszközállományának bővítésére támogatási 
kérelmet nyújtson be. 
 
2. A Képviselő-testület a pályázati önrész céljára Telki község Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetéséről szóló 1/2020.(II.06.) számú Önkormányzati rendelet működési célú általános tartalék 
keret terhére 500.000,- forintot biztosít. 
 
3. Felhatalmazza a Polgármester a pályázat és a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
aláírására. 
 
Határidő: 2020. augusztus 3. 
Felelős: polgármester 
 
Az ülésen több hozzászólás nem volt. dr. Földvári-Nagy László levezető elnök megköszöni a bizottsági 
tagoknak és a képviselőknek a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
  dr. Földvári-Nagy László           Király Péter 
     bizottsági elnök                                    hitelesítő 
 


