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Iktatószám: Á/     -    /2021 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2021. augusztus 30-án 18:00 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly     polgármester 
dr. Földvári-Nagy László   bizottsági tag, levezető elnök 
dr. Vida Rolland    bizottsági tag 
Koltai Piroska     alpolgármester 
Király Péter     bizottsági tag, hitelesítő 
Láng Richárd     bizottsági tag 
Majtényi Kálmán    bizottsági tag 
Halász Terézia     képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Kovács Erika     pénzügyi csoportvezető 
Hoós Péter     településüzemeltetési ügyintéző 
 
dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket, 
megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. 3. napirendi pontot meghívott 
miatt 1. napirendre változik, 8. napirendi pont 9 napirendi pontra vált, Bizottság elnöke egyéb 
napirendben szeretne felszólalni. Az új napirendet határozathozatal mellőzésével a bizottság elfogadta. 
Hitelesítőnek felkéri Király Pétert. 
 
Javasolt napirend:  
 
3./ Hungast Vital intézményi gyermekétkeztetés áremelési javaslata 
Előterjesztő: polgármester 
 
1./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ 2021.évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 

 
4./Szociális célú tűzifa vásárlására szóló pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
5./Tanulmányi Ösztöndíjakról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./Telki Zöldmanó Óvoda létszámfejlesztés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
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7./Telki Napló nyomdai kiadása 
Előterjesztő: polgármester 
 
8./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: polgármester 
 
9./ Kültéri sporteszközök áthelyezése 
Előterjesztő: polgármester 
 
Egyebek 
 
Napirendek tárgyalása: 

1./  Hungast Vital intézményi gyermekétkeztetés áremelési javaslata 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Hungast Zrt. képviselője: Szeptember 1-től 8 %-kal szeretnénk megemelni, diétás étkeztetést 
differenciálni szeretnénk, alapártól 25 %-kal szeretnénk eltérni. Hungast cégcsoporton belül a környező 
településekhez (Páty, Nagykovácsi) viszonyítva Telkiben a legalacsonyabb az ár.  2014-es a 
normarendelet, áron belül ki lehet mutatni mennyi a nyersanyag ár.  

dr. Vida Rolland, képviselő: Tavasszal volt egy áremelés. Felmértük a környező településeket, a tavaszi 
áremeléssel értelmezésem szerint utolértük a környező települések árszínvonalát. Csak január 1-től 
háríthatjuk át a díjemelkedést a szülőkre, addig az önkormányzat áll minden emelést. Minőségjavulást 
is várunk az áremelkedéstől.  

Hungast Zrt. képviselője: Lépcsős áremelésben állapodtunk meg tavasszal, Önökkel, ami augusztus 31.-
ig tart az ár. Nekünk is sok költségünk van, május végén eddig elbocsátottuk a munkavállalókat, de 
jelenlegi munkaerőhiány miatt ezt nem tehetjük meg, továbbá az élelmiszer alapanyagárak is 
nagymértékben nőttek.  

dr. Lack Mónika, jegyző: Határozatlan megállapodást javaslok, ne maradjon határozott ideig tartó 
díjmegállapítás, mi is jobban tudnánk úgy tervezni. Pénzügy készítsen egy konkrét számítást, hogy 
mennyi a többlet finanszírozás egy ilyen emelés esetén, óvodában 50% az ingyenes étkezés, amit az 
önkormányzat áll tulajdonképpen.   

Láng Richárd, bizottsági tag: Tavasszal 20 %-os emelési javaslat volt? 

dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Óvoda esetében elérjük a pátyi árakat. Jövő héten 
több forgatókönyv készüljön, most arról döntsünk, hogy kérjük a hivatalt, hogy készítsen pontos 
kimutatásokat. A településeken lévő különböző nyersanyagnormák, hogyan érvényesülnek? 

Hungast Zrt. képviselője: Kompenzáljuk a különbségeket.  

Király Péter, képviselő: Van egy szerződésünk ami él, mi döntünk az emelés hozzájárulásáról. Attól 
tartok, hogy éves szinten 3 millió többlet is lehet ez az emelés.  

Deltai Károly, polgármester: Szerződéses konstrukciót is vizsgáljuk felül, hogy tervezhetőbb legyen az 
évünk.  
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A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag  - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

10 /2021. (VIII.30.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

A vásárolt étkeztetésre vonatkozó  
szolgáltatási szerződés módosításáról 

 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy konstrukciót megvizsgáltatja és a Hivataltól további részletező 
kimutatásokat kér.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
2./ Adóbevételek alakulása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Magasak a kintlevőségek, és magas a túlfizetés 
állomány. Gépjármű adó nem nálunk van, a hátralékok sem nálunk csapódnak le.  
 
Deltai Károly, polgármester: A legnagyobb adózónk, a Re-Guard bevételei vissza fognak esni. 20 milliós 
bevétel kiugrásuk volt 2020-2021-ben.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: A hátralék és túlfizetés állomány június 30.-ai állapot. Az adó bevétel 
augusztus 27-ei állapotot mutat. Jelentősek az összegek, az augusztus 31.-én lesz egy időközi számfejtés 
jobb adatokat fog mutatni.   
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag  - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
 11 /2021. (VIII.30.) számú PÜB állásfoglalása 

 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az adóbevételekkel kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2021.09.15. 
 
 
3./ Költségvetési rendelet 2. számú módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Pályázatokon nyert összegek kerülnek átvezetésre. 
 
Kovács Erika, pénzügyi csoportvezető: Kieső IPA bevétel kompenzációja miatt is szükség van a 
költségvetés módosításra. Kevesebb vis major pénzt kaptunk. Legközelebb az intézmények 
költségvetésénél is kell majd módosítani, minél előbb, napi szinten kellene átcsoportosításokat végezni. 
Utólag behozhatok átcsoportosításokat a bizottság elé? Nem történne főösszeg emelés, de a napi 
működéshez kellenek átcsoportosítások. Hónap elején kellenének döntések.  
 
Deltai Károly, polgármester: Következő ülésre valamennyi átcsoportosítási javaslatot várunk, 
maradjunk az előzetes döntések gyakorlatánál. Megjegyzem, hogy az óvodában nagyon visszafogott 
karbantartás volt idén, ezt a téli szünetben kellene pótolnunk, útjavításokat is, elmaradt ügyeket 
ütemezzünk be általános tartalék terhére.  
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
12 /2021. (VIII.30.) számú PÜB állásfoglalása 

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

 
Költségvetési rendelet 2. számú módosítása 

 
A Képviselő-testület módosítja a 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletet és megalkotja a 9/2021 
(IX.07.) önkormányzati rendeletet Telki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. 
(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4./ Szociális célú tűzifa vásárlására szóló pályázat benyújtásáról  
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Halász Terézia, képviselő: 50 m3 tűzifára pályázik az önkormányzat, a költségvetésbe be van tervezve 
az ezzel kapcsolatos kiszállítási költség.  
 
Majtényi Kálmán bizottsági tag megérkezett. 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag - 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
 

 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
13 /2021. (VIII.30.) számú PÜB állásfoglalása 

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

Szociális célú tűzifa vásárlására  
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szóló pályázat benyújtásáról 
 

1. Telki község Önkormányzat úgy határoz, hogy a szociálisan rászorult lakosok szociális célú 
tűzifavásárlásának támogatásához Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. 
törvény 3.melléklet I.2.2.1 pontja és a pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be kemény lombos tűzifa 
igénylésére 15.000.- Ft+Áfa/erdei m3 tűzifa támogatási összeg igénylésére a Magyar Államkincstér felé. 
 
2. A pályázat keretében 50 erdei m3 tűzifára vonatkozó pályázatot terjeszt elő igényt. 
 
3. A Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján benyújtandó pályázathoz szükséges önerő 
összegét összesen 63.500.-.Ft saját forrást az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szociális kerete 
terhére biztosítja.  
 
4. A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. 
  
5. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülő szociálisan 
rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér. 
 
6. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 
benyújtására. 
 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
 
5./ Tanulmányi Ösztöndíjakról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Vida Rolland, képviselő: Támogatom, hogy a külföldi tanulmányok támogatására vonatkozó 
rendelkezéseket kivegyük a rendeletből, nem értek azzal egyet, hogy Telki ilyen célokat támogasson.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Tudok olyan példát amikor állami támogatás hiányában nem tud 
tehetséges diák kijutni külföldre tanulni.  Egyedi ügyekben megtarthatnánk ezt a lehetőséget, hogy adni 
tudjuk, ha ilyen élethelyzet fordul elő. 
 
Halász Terézia, képviselő: Van néha azért eset külföldi tanulmányok támogatásának kérésére, talán 4 
éve volt, végül magánszemélyek támogattak egy tehetséges tanulót. Az önkormányzat 10.000 ft/hó 
körüli összeget tud adni, de ez rettenetesen kevés.  
 
Majtényi Kálmán, bizottsági tag: Nem támogatom a külföldi tanulmányok támogatását.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag - 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
14 /2021. (VIII.30.) számú PÜB állásfoglalása 

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

 
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 8/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendeletet 
a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 14/2011. (06.29.) Ör. számú rendelet módosításáról. 
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6./ Telki Zöldmanó Óvoda létszámfejlesztés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Petrovszkiné Krizsán Adrienn, óvodavezető: 80%-ban bejárós óvoda pedagógusaink vannak, 2 fő ment 
el nemrég, 2 fő szülési szabadságon van, határozott idejű szerződéssel biztosan nem tudjuk őket pótolni. 
Sokan jelentkeznek, ha látják a szociális lakás lehetőségét. De a környező óvodákban jobb ajánlatokat 
kapnak. A nyáron körülbelül 12 jelentkező volt, évközben 2-3 jelentkező volt.  
Koltai Piroska, alpolgármester: Tudnánk valahogyan követni azt, hogy minek a hiánya miatt nem jönnek 
hozzánk dolgozni. Mert úgy tűnik jelentkező van, csak nem vagyunk elég vonzóak.  

Petrovszkiné Krizsán Adrienn, óvodavezető: Perbál, Budajenő, Budakeszin, Budaörsön, Solymáron, 
Törökbálint, Nagykovácsiban van plusz juttatás, pénz és munkaruha formájában.  

dr. Vida Rolland, képviselő: Számomra úgy tűnik, hogy van jelentkező bőven, nem az a helyzet, hogy 
senki sem érdeklődik, elszomorító, hogy végül nem nálunk dolgoznak. A hivatal nem tudna egyedileg 
minden jelentkezővel foglalkozni, hogy egyedi elbánásban részesítse? Mint ahogy az a védőnő esetében 
történt.  
 
Petrovszkiné Krizsán Adrienn, óvodavezető: Érdeklődők is benne vannak ebben a számban, akik végül 
elmondják, hogy máshol kapott plusz juttatás miatt nem jönnek ide.  
 
dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Egy-egy feljegyzést kaphatnánk arról, név és adatok 
nélkül, hogy bizonyos jelentkező miért nem jön végül, milyen juttatás tartotta volna itt? 
 
Petrovszkiné Krizsán Adrienn, óvodavezető: Már készült ilyen a költségvetés elfogadásakor, de 
takarékossági intézkedések miatt nem történt változás.  
 
Deltai Károly, polgármester: Kérdés, hogy az ingázás és a lakás hiánya vagy a juttatás különbségek 
tartják vissza az embereket.  
 
Petrovszkiné Krizsán Adrienn, óvodavezető: Egyértelmű, hogy szolgálati lakás lehetősége vonzotta az 
érdeklődőket.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Javaslom, hogy a Hivatal egy delegáltja is vegyen részt az érdeklődők 
meghallgatása során, más szempont is bejöhet, amellyel javíthatjuk a feltételeket.  
 
Deltai Károly, polgármester: Ez jó ötlet, hogy kizökkenjük a nem megfelelő gyakorlatból.  
 
Petrovszkiné Krizsán Adrienn, óvodavezető: Nekem tárgyalóképesnek kell maradnom, hogy a 
juttatásokat konkrétan meg kell tudnom nevezni, egyforma feltételeket kell a pályázóknak és már bent 
dolgozóknak biztosítanom. Határozott időre pedig képtelenség pedagógust találnom. Jelenleg az 
előterjesztésben szereplő pedagógiai asszisztens 4 óvónénit helyettesít, 3 évre javaslom kinevezni, 
szükséges a munkája minimum ilyen hosszan, mert a szülési szabadáson lévőket helyettesít. Ha csak 1 
évre kötünk vele szerződést, akkor a további hosszabbításra számíthat?  
 
dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Látszik, hogy élő a probléma. Egy éves szerződést 
javasol, hátha többen jönnek a jövő évben. Garancia nincs, de ha nem változik a helyzet, akkor marad 
ez a megoldás.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag - 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
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Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

15 /2021. (VIII.30.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

 

Telki Óvoda létszámfejlesztés kérdése 

Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki Zöldmanó Óvoda 
létszámkeretét határozott időre a 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig terjedő időszakra 1 fő 
pedagógiai asszisztens státusz létszámmal bővíti. 

A személyi juttatások fedezetét az adott évek költségvetésében biztosítja. 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
7./ Telki Napló nyomdai kiadása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: 400 db kihelyezésre kerülne, Hivatalba, Kodolányiba, Egészségházba, stb. 
Ez egyben egy igény felmérés is lenne. Az eddig nem megjelent példányokat is kinyomattathatnánk és 
könyvtárba leadhatnánk.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Más Telki érdekeltségű nyomdától kérjünk még árajánlatot?  
 
Deltai Károly, polgármester: Az eddigi szolgáltatóval elégedettek vagyunk, szolgáltató váltás elég sok 
energiával járna és csak néhány 10 ezer forintot lehetne lefaragni az árból, ezért nem javaslom más 
nyomda bevonását.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag - 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
15 /2021. (VIII.30.) számú PÜB állásfoglalása 

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

 
Telki Napló nyomdai kiadása 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki Napló önkormányzati havi 
lapot 2021. októbertől nyomtatott formában ismét megjeleníti. A nyomtatott alapú újságok a település 
kijelölt 10 gyűjtőponti helyszínén 400 példányban lesznek hozzáférhetők a település lakói számára. 
 
A nyomdai költségek fedezetét a képviselő-testület a 2021.évi költségvetés tartalékkerete terhére 
biztosítja. 
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Felelős:                   polgármester 
Határidő:               azonnal 

 
9./ Kültéri sporteszközök áthelyezése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A Nemzeti Szabadidős – Egészség, Sportpark Program keretében a 
település egy kültéri komplex sportpark létesítését nyert el. A sportpark helyszíne a Muskátli utcai park 
melletti önkormányzati tulajdonú 723/1 hrsz-ú közterületi ingatlan. A pályázat benyújtása óta 4 év telt 
el, azóta ugyanezen a helyszínen az Óvoda-Iskola Alapítvány 7 sporteszközből álló kondiparkot 
létesített. A gördeszka pályán lévő work-out eszközök (5 db) nagyon kihasználatlanok, arra gondoltunk, 
hogy ezt a 12 eszközt öreghegyre telepítenénk. A Muskátli utcai park melletti eszközöket már 
felszedtük.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Jelezni kívánom, hogy az Alapítvány szeretett volna beleszólni, hogy az 
eszközeit felszedjék-e, továbbá az önkormányzat sportkoordinátorát se kereste meg senki, hogy az 
eszközök áttelepítésének mi legyen a koncepciója. Továbbá véleményem szerint lehetett volna a 
pályázatot módosítani a helyszín tekintetében. Az Öreghegyi áttelepítésről az a véleményem, hogy ezek 
az eszközök túlságosan hangosak.  
 
dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Nehezményezem, hogy 2 millió az eszközök 
kiemelése és áttelepítése, hiszen a semmiért kell ennyit fizetni. 
 
Egri Eszter, sportkoordinátor: Az Alapítvány eszközeit értékesíthetnénk, hiszen a pályázat miatt lesz egy 
megfelelő street -work out pályánk Telkiben. Az Öreghegyre nem fog senki felmenni kondizni. Az árát 
be tudja forgatni a bevételt más célokra.  
 
dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Az áttelepítés előtt kérjünk rá egy becslést, ne 
fizessük ki az áttelepítés árát még. Halasszuk a napirendet.  
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

15 /2021. (VIII.30.) számú PÜB állásfoglalása 
 

 
A Pénzügyi Bizottság a napirendi pont tárgyalását további árajánlatok beszerzéséig elhalasztja.  
 
Majtényi Kálmán bizottsági tag távozott. 
 
8./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Akkor jelöljük ki értékesítésre, ha kijelölünk mellé 
egy célt, például a szolgálati lakás létesítésének célját. Felmerült bennem, hogy nem biztos, hogy építeni 
kellene szolgálati lakást, hanem vásárolnunk. Miért ezt a 2 telket jelöljük ki értékesítésre? 
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Deltai Károly, polgármester: Azért ezt a két telket, ilyen áron, mert ebből meg lehet valósítani a 
beruházásainkat. Nagyon fontos, hogy ez egy hirdetés, nem ajánlat, nem jön létre szerződés ha ezen az 
áron valaki elfogadja, hanem ha többen jelentkeznek, akkor a legmagasabb áron ajánlattevővel kötünk 
szerződést. A Globallal szembeni telekre elővásárlási joga van az MLSZ-nek. De nem feltétlenül 
Telkiben kellene építenünk, egy szolgálati lakás lehet Zsámbékon is.  
 
dr. Vida Rolland, képviselő: A Globallal szemben lévő üres telekre az MLSZ -nek vannak még építési 
tervei? Az értékbecslés szerinti 156 millió nem alacsony ár egy kicsit?  
 
Deltai Károly, polgármester: Ezt minimum 200-250 millióért kellene meghirdetni.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: A régi posta épületre vonatkozó értékbecslést nagyon alacsonynak 
tartom, Fő utcán 1300 m2-ért, javaslom több legyen mint 61 millió.  
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
15 /2021. (VIII.30.) számú PÜB állásfoglalása 

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

Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok 
 értékesítésre történő kijelöléséről 

 
1.Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában 
levő alábbi forgalomképes, összközműves ingatlanokat jelöl ki értékesítésre, eladási árukat a következők 
szerint határozza meg: 
 

Ingatlan címe  
(Hrsz): 

Területe 
(m2) 

 Eladási ára  
 

158 1320 80 000 000 Ft +ÁFA 
1458 7568 250 000 000 Ft + ÁFA 

 
2.Az értékesítés során az alábbi elveket kell követni: 

- az ingatlanok értékesítésénél a széleskörű nyilvánosságot kell biztosítani. 
- az ingatlanok értékesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a vevőket terheli. 

 
3. Az ingatlanértékesítésből befolyó bevételt szolgálati lakás és útépítésre kívánja fordítani. 

 
 

Felelős:                    polgármester, jegyző 
Határidő:                 azonnal 
 
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 


