
Iktatószám: Á/      -   /2020 
Pénzügyi Bizottság 

Rendkívüli 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2020. szeptember 4-én 7:00 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly     polgármester 
dr. Földvári-Nagy László   bizottsági tag, levezető elnök 
Koltai Piroska     bizottsági tag, hitelesítő 
Láng Richárd     bizottsági tag 
Móczár Gábor     alpolgármester 
dr. Vida Rolland    képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Benke Ákos     meghívott, Telki SE 
Egri Eszter     meghívott, sportkoordinátor  
Vetési Vincéné     pénzügyi csoportvezető 
 
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 napirendmódosítást határozathozatal mellőzésével elfogadta. Hitelesítőnek felkéri Koltai 
Piroskát. 
 
Javasolt napirend:  
1./ Sportlétesítmények helyiségeinek hasznosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

Napirendek tárgyalása: 

1./ Sportlétesítmények helyiségeinek hasznosításáról 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Rendezvények beengedése, Bozsik program, TAO források le tudják 
nyomni az üzemeltetési költségeket. Olyan árszintet határozzunk meg ami a gazdaságossághoz 
hozzájárul, de nem a helyi sport rovására.  

Móczár Gábor, alpolgármester: A helyi kedvezményeket nem tenném túlságosan ki, mert a külsősök 
nem feltétlenül kellene, hogy megismerjék a helyiek kedvezményeit. A külsősnél biztonsági őrzés kell, 
több a járulékos költség, vagy nagyon nagy kauciót kell bekérni, minden pénzügyi vonatkozásával és 
előírásának betartásával.   

Deltai Károly, polgármester: Rendezvényeknél a Globall kontaktjait kellene használni. A fóliáról 
szeretnék még beszélni, mert lerakáshoz kell egy eszköz, 700 ezertől 3 millióig terjedő árajánlatokat 
kaptunk. Javasolnám, hogy szúrjuk be, hogy 1 év múlva felülvizsgáljuk.  



Egri Eszter, sportkoordinátor: Megvárnám, hogy a külsős tegyen árajánlatot a bérlésre, mielőtt egy 
esetleg túl kedvező árat ajánlanék ki.  

dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök: A határozati javaslatot kiegészíteném, hogy  

- a sport létesítmények sport, kulturális, közösségi tevékenységre adható ki, vallási és párt-
politikai események kivételével, egyedi elbírálás lehetőségével és kaució kiszabásával, 

- 15-19 óra között és 19-23 óra között gyerek focira is kiadható a műfüves pálya, ide külsős is 
jöhet a Telki SE mellett 

- negyedéves díja van a műfüves pályának 
- 1 év múlva felülvizsgáljuk 

A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

 55 /2020. (IX.04.) számú PÜB állásfoglalása 
 

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Sportlétesítmények helyiségeinek hasznosításáról 
 
Telki község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1. számú melléklet szerint határozza meg az 
önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények helyiségeinek bérleti díját. 
 
Az 1. számú Melléklet jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. 
 
1. számú melléklet: 



 

  

TEREM / 
HELYISÉG 

MEGNEVEZÉSE 

Telki SE, Kornell-
Kids SE 

Ft/óra (bérleti 
szerződéssel) 

Nem helyi illetőségű 
sportszervezetek 

Ft/óra 
(bérleti szerződéssel) 

Telki lakosok 
Ft/óra 

Külső bérlők 
 Ft/óra 

Sportcsarnok teljes 
(küzdőtér)  

 
4000 

 
8000 

 
8000 

 
10000 

Sportcsarnok fél 
(küzdőtér)  

 
2000 

 
4000 

 
4000 

 
5000 

Teljes komplexum 
(sportesemény)  

 
5000 

 
egyedi díjszabás* 

 
egyedi díjszabás* 

 
egyedi díjszabás* 

Teljes komplexum 
(zenés-táncos 
rendezvény) 

 
xxxx 

 
xxxx 

 
egyedi díjszabás* 

 
egyedi díjszabás* 

Családi események  xxxx xxxx egyedi díjszabás* egyedi díjszabás* 

     

Tornaterem     

hétköznap 15-23 óráig 
teljes terem 

 
4000 

 
8000 

 
8000 

 
10000 

hétköznap 15-23 óráig 
fél terem 

 
2000 

 
4000 

 
4000 

 
5000 

Hétvége teljes terem 4000 8000 8000 egyedi díjszabás* 

Hétvége fél terem 2000 4000 4000 egyedi díjszabás* 

     

Műfüves pálya     

15-19 óra között** 
4000 Ft/pálya/1,5 óra 8000 Ft/ pálya/1,5 óra 8000 Ft/ pálya/1,5 óra 10000 Ft/pálya/1,5 

óra 

 Negyedévente  Negyedévente Negyedévente Negyedévente 

19-23 óra között** 
4000 Ft/fő/heti 1,5 

óra 
4000 Ft/fő/ heti 1,5 óra 4000 Ft/fő/heti 1,5 

óra 
6000 Ft/fő/heti 1,5 

óra 

Hétvégén** 
4000 Ft/fő/ heti 1,5 

óra 
4000 Ft/ fő/ heti 1,5 óra 4000 Ft/fő/ heti 1,5 

óra 
6000 Ft/fő/heti 1,5 

óra 

A pályát a 18 év alatti 
helybéliek ingyenesen 
használhatják a nem 
bérlettel lefedett 
időszakban 

    

     



*Elbírálás alapján egyedi bérleti díj kerül megállapításra 

**Hétköznap 15-23 óra között és a hévégi bérlés (pálya foglalás) esetén a pálya felújításához 
hozzájárulás fizetendő, amiből az üzemeltető elvégzi a szükséges karbantartási és fenntartási munkákat, 
javításokat (világítótestek, hálók, fű felújítása stb.) 

A pályák foglalásakor a Telki sportszervezetek, Telki gyermekek és Telki lakosok elsőbbséget élveznek. 

Bérbeadás célja: Sport és szabadidős, kulturális és közösségi tevékenységek oktatási időn kívül eső 
időszakban. A sportintézményeket nem lehet vallási, pártpolitikai célú tevékenységekre igénybe venni. 

Telki Önkormányzat ingyenesen biztosítja a teremhasználatot hetente 2x a helyi nyugdíjasok számára, 
gyógytorna foglalkozásra. 

Bérleti díjak:  

A bérleti díjakat Telki Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza meg, a bérleti díjak tanévre 
vonatkoznak szeptember 1-től vannak érvényben. 

A bérleti díjak ingyenes sport és szabadidő rendezvények esetében nem érvényesek (belépődíjas 
rendezvények esetén az üzemeltető egyedi árat állapít meg) 

Rendezvények alkalmával: 

A bérleti díj nem tartalmazza a rendezvény ideje alatt a takarító és vagyonőr személyzetet, valamint az 
egészségügyi ellátást. Ezek, mint igénybe vehető kiegészítő szolgáltatási elemként jelennek meg, melyre 
külön tarifa vonatkozik. 

Rendezvények idején a bérbe vevő köteles gondoskodni, a rendezvény jellegének megfelelő előírások 
szerint, az egészségügyi biztosításról (mentő, esetkocsi, egészségügyi személyzet stb.) 

A létesítmény bérlés menete: 

 A rendezvények és az eseti bérlések esetén a bérlési szándékot legkésőbb 15 nappal a bérelni 
kívánt időpont előtt kell bejelenteni a létesítmény vezetőjének. 

 A bérlés megkezdése előtt minden bérlővel bérleti szerződést köt a bérbeadó. A bérlés feltételeit 
a bérleti szerződés tartalmazza.  

 A bérlés akkor tekinthető véglegesnek, mikor a bérleti szerződésben foglaltak teljesülnek.  

Terembérlés: 06-70-674-37-99 

E-mail: sportkoordinator@telki.hu 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  intézményvezető 
 

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           Koltai Piroska 
     bizottsági elnök                                    hitelesítő 


