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Iktatószám: Á/     -    /2021 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2021. szeptember 6-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, hitelesítő 
Koltai Piroska     alpolgármester 
Király Péter     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 megjelenteket. A napirendet 
határozathozatal mellőzésével a bizottság elfogadta. Hitelesítőnek felkéri dr. Vida Rollandot. 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Hungast Vital intézményi gyermekétkeztetés áremelési javaslata 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Telki vízi közművek 15 éves gördülő fejlesztési Terv jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
 
 
Napirendek tárgyalása: 

1./ Hungast Vital intézményi gyermekétkeztetés áremelési javaslata 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: 2007-es a szerződésünk, 14 éve lett megkötve, elég pontatlan sajnos, 
közbeszerzési törvény szerint 10 %-kal lehet a díjakat emelni. Tavasszal már volt emelés, a szolgáltató 
további emelést kér. A jelenlegi emelés kérés az alap étkezésnél 8%-kal, a diétásnál 25%-kal magasabb 
árat jelentene. A legtisztább az lenne, egy új szerződés lenne egy új közbeszerzéssel. A jogi tanácsadónk 
szerint, ha nem fogadjuk el az emelést, akkor így határozatlanná válna a mostani ár, ők felmondhatják a 
szerződést.   
 
dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Pátyon szó szerint ez történt, nem lettek magas 
árak végeredményben.  
 
Deltai Károly, polgármester: Ne mondjunk fel egy számunkra kedvező szerződést.  



2 
 

 
Koltai Piroska, alpolgármester: Ha az áremelést elfogadjuk, akkor olyan a rendszer, hogy akkor ezt az 
emelést tulajdonképpen az önkormányzatnak kell állnia? Úgy tudom, hogy évi 5 millió forint lenne, ha 
elfogadnánk a mostani emelést. 
 
Kovács Erika, pénzügyi csoportvezető: Az óvodában sok ingyenesen étkező gyerek van, vagy jövedelem 
alapján vagy azért, mert 3 gyerekes, és ha a szülő nem mondja le az étkezést, akkor azt az önkormányzat 
fizeti. Ez sokszor előfordul mert 50 % ingyen étkezik az oviban és van, aki napokig elfelejti lemondani 
az étkezést a betegségek esetén. Sokan nyilatkoznak, hogy kevés a jövedelmük és azért ingyenesek.  
 
dr. Vida Rolland, bizottsági tag: Milyen arányban vannak a jövedelem miatt ingyen étkezők, számomra 
meglepő, hogy van egyáltalán olyan, aki jövedelem miatt jogosult az ingyenesétkezésre.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Küldök erről kimutatást.  
 
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 

16 /2021. (IX.06.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

 
Hungast Vital intézményi gyermekétkeztetés áremelési javaslata 

 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a jogszabályi háttér megismerése mellett nem fogadja el az 
áremelési javaslatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
2./ Telki vízi közművek 15 éves gördülő fejlesztési Terv jóváhagyása 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
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 

17 /2021. (IX.06.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

 
Telki vízi közművek 15 éves gördülő fejlesztési Terv jóváhagyása 
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Telki község Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Telki vízi közművek 15 éves Gördülő 
Fejlesztési Tervét, azzal a kiegészítéssel, hogy a Gördülő fejlesztési Tervben szereplő fejlesztések, 
beruházások jóváhagyása egyedi testületi döntéseket követően valósítható meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadtatásához szükséges intézkedések 
megtételére és Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására vonatkozó 
meghatalmazás aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
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         dr. Vida Rolland 
     bizottsági elnök                                  hitelesítő 
 


