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Iktatószám: Á/     -    /2021 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2021. szeptember 27-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 
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 megjelenteket. A napirend kiegészül 
napirend előtt: Tájékoztató a helyi adóbevételekről, továbbá két napirendi ponttal: Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról, Megmaradásunk Oszlopainak 
elhelyezése. 2021.évi költségvetési rendelet módosítása napirendi pont utolsóként kerül megtárgyalásra. 
A napirendet határozathozatal mellőzésével a napirendek átszámozásával a bizottság elfogadta. 
Levezető bizottsági elnök hitelesítőnek felkéri Király Pétert. 
 
Javasolt napirend:  
 
Napirend előtt: Tájékoztató a helyi adóbevételekről 
 
1./ Kodolányi János Közösségi Ház működésével összefüggő tájékoztatás 
Előterjesztő: polgármester, intézményvezető 
 
2./Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Önkormányzati tulajdonú bérlakás homlokzati hőtechnikai korszerűsítéssel kapcsolatos 
kérdésekről szóló pályázat értékelése 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Rákóczi utca felújítása (Közösségi ház-Rákóczi utca 37 közötti szakasz) szóló pályázat 
értékelése 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ A szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
17/2017.(X.31.) Ör. számú rendelet módosításáról 
Előterjesztő: jegyző 
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6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 
 
7./ Megmaradásunk Oszlopainak elhelyezése 
Előterjesztő: polgármester 
 
8./ 2021.évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
Egyebek 
 
Napirend tárgyalása: 

Napirend előtt:  
- Deltai Károly, polgármester: Tájékoztatlak benneteket, hogy a mai napon 

meghosszabbította az országgyűlés a veszélyhelyzetet január 1.-ig, maradnak érvényben az 
eddigi speciális szabályok.  
 

- dr. Lack Mónika, jegyző: Küldtünk egy tájékoztatót a helyi adóbevételekről, ez pillanatnyi 
bevételi állapotot mutat, hátralékot nem mutat, októberben lesz egy teljes körű tájékoztató. 
Telekadó hiány egy adózótól származik.  

 
A Pénzügyi Bizottság határozathozatal nélkül a napirend előtt elhangzottakat elfogadja.  
 
1./ Kodolányi János Közösségi Ház működésével összefüggő tájékoztatás 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Berényi Ildikó, Kodolányi János Közösségi Ház intézményvezető: Idén 4 hónapot volt zárva a Ház a 
pandémia miatt, addig kulturális-nyomozós túrákat szerveztünk a faluban, nagy sikerrel zajlottak. 5,2 
millió forint pályázati pénzt költhettünk el idén, melyeket az utóbbi időben nyertünk el. Látható, hogy 
leginkább családosok jönnek el a programokra. Szabadtéri rendezvényekben gondolkodtunk eddig, 
járványbiztosan tartottuk a rendezvényeinket. 1,9 millió forintért bérelte ki az egész Házat az MLSZ, 
júniusban ezért néhány betervezett program elmaradt. De ennek köszönhetően sokan megismertek 
bennünket, sokan keresnek, hogy bérbe vennék a Házat. A nyár folyamán voltak kézműves programok, 
Altalena fesztivál nagyon sikeresen lezajlott. A Telki Fesztivál is sikeres volt. Kérdésem, hogy ez a 
szeptemberi időpont maradthat-e a jövőben.  
 
Deltai Károly, polgármester: Részemről maradhat. 
 
dr. Vida Rolland, bizottsági tag: Januárban van a Falu disznaja program, de akkor szeptemberig nincs 
nagy rendezvényünk.  
 
Berényi Ildikó, Kodolányi János Közösségi Ház intézményvezető: Októberben lesznek a könyvtári 
napok és a Falu káposztája. A káposzta beszerzéssel kapcsolatban nagyon felmentek az árak, 2500 ft-ra 
jön ki egy csomag, mennyit kérhetünk el a vendégektől és a rászorultabbaktól? El kell indulnunk azon 
az úton, hogy ne legyen minden ingyen, nem mindig lesz ennyi pályázati pénz.  
 
Halász Terézia, képviselő: Van rászorulókról listánk, 2000 ft-ot el lehet kérni a káposztacsomagért, az 
ételek pedig 500 forintos áron lehetnek.  
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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 
19 /2021. (IX.27.) számú PÜB állásfoglalása 

 
A Pénzügyi Bizottság elfogadja a Kodolányi János Közösségi Ház működésével összefüggő 
tájékoztatást.  
 
 
2./ Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Közművelési normatívát kaptunk 2021-ben 9,5 millió forintot, 
valószínűleg jövőre is megkapjuk. Havi bruttó 60 ezer forint bérnövekmény a 3 fő kulturális 
alkalmazottra, januárra visszamenőleg. 
 
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 
20 /2021. (IX.27.) számú PÜB állásfoglalása 

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

 

Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása 

Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kodolányi János Közösségi Ház 
és Könyvtár intézmény személyi juttatások előirányzatot megemeli a kulturális ágazatban 
foglalkoztatottak részére biztosítandó +6%-os bértámogatás biztosítása érdekében visszamenőleg 2021. 
január 1.-re. 

Az előirányzat módosítás fedezete a 2021.évi költségvetés tartalék kerete. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
3./ Önkormányzati tulajdonú bérlakás homlokzati hőtechnikai korszerűsítéssel kapcsolatos 
kérdésekről szóló pályázat értékelése 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Hoós Péter, településüzemeltetési ügyintéző: A legjobb ajánlat belefér a pályázat keretében elnyert 
összegbe. Időjárás függő, hogy mikor kezdődik a beruházás.  
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
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Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

21 /2021. (IX.27.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Szolgálati lakás homlokzati hőtechnikai korszerűsítéssel kapcsolatos kérdésekről  
szóló pályázat értékelése 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program keretében 
támogatásban részesített önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás (Telki, Árnyas u. 14.) homlokzati 
hőtechnikai korszerűsítésének megvalósítására kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek minősít. 
 
A beérkezett árajánlatok közül a Szyla Építőipari Kft Kft. (2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11.) 
árajánlatát fogadja el.  
 
A kivitelezési költségekre vonatkozó 22.081.500.- Ft + Áfa összeget az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4./ Rákóczi utca felújítása (Közösségi ház-Rákóczi utca 37 közötti szakasz) szóló pályázat 
értékelése 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
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 

22 /2021. (IX.27.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Telki, Rákóczi u. (Közösségi Ház – Rákóczi u. 37.) közötti szakasz útfelújítási  
munkáiról szóló ajánlatok értékelése 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Belügyminisztérium 
Önkormányzati fejlesztések támogatása „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, karbantartása” 
alcélú pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló a Telki, Rákóczi utca, Közösségi Ház-Rákóczi utca 
37. szám közötti szakaszának felújítása tárgyú felújítási munkákra érkezett ajánlatok közül a Puhi 
Tárnok Út-és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvár út 34.) árajánlatát fogadja el.  
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A kivitelezési költségekre vonatkozó 11.031.279,-Ft + Áfa összeget az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
5./ A szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
17/2017.(X.31.) Ör. számú rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Halász Terézia, képviselő: A Szociális Bizottság elfogadta a rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot, 
két kiegészítése lenne ez előterjesztéshez képest: 

- A 70 év felettiek tüdőgyulladás elleni oltását szeretnénk támogatni. Egy oltás 16 ezer forint 
körül van, 406 fő 70 év feletti van a faluban. Vannak tehetős települések, ahol bevezették 
már ezt. Novembertől lehetne bevezetni, krónikus betegeknek, háziorvosi javaslatra. 
Januártól alanyi jogon járna a 70 év felettieknek. Ezt a javaslatunkat a Covid járvány 
indokolja. 

- Az idősek karácsonyi támogatását, az olyan egyedül élő 70 év felettiek, akiknek 120 ezer 
alatt van a bevétele, azok 20 ezer forintos támogatás kapjanak a szokásos 10 ezer helyett.  

 
Deltai Károly, polgármester: A polgármesteri rendkívüli támogatás emelése nagyon indokolt, de ez 
egyszeri egy évben? 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Igen. 
 
dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök: Javaslom szavazzunk az előterjesztésről, kiegészítve 
az imént elhangzott két javaslattal.  
 
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 
23 /2021. (IX.27.) számú PÜB állásfoglalása 

 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
A Képviselő-testület módosítja a 17/2017. (X.31.) Ör. számú rendelet és megalkotja a … /2021 (…..) 
önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló 17/2017. (X.31.) Ör. számú rendelet módosításáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
6./ Megmaradásunk Oszlopainak elhelyezése 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
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Deltai Károly, polgármester: A telepítéshez kellene most forrás, eddig 1,5 forintot adtunk az oszlopok 
elkészítésére, 12 oszlop telepítése lenne 1 millió forint.  
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja az 
alábbi állásfoglalást: 

 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

24 /2021. (IX.27.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Megmaradásunk Oszlopainak megvalósítása 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gyimesbükkel kötött 
testvértelepülési megállapodásunk 10 éves évfordulója alkalmával megvalósítani tervezett 
„Megmaradásunk oszlopainak” telepítési költségeire 1 millió Ft összeget biztosít a Telki Kultúra 
Közhasznú Alapítvány részére az önkormányzat 2021.évi költségvetés tartalékkeret terhére. 
 
Felelős:                   polgármester 
Határidő:                azonnal 
 
7./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

 
dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Minden évben előkerülő döntés, úgy gondolom 
érdemes idén is csatlakozni.  

 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - 
elfogadja az alábbi állásfoglalást: 

 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
25 /2021. (IX.27.) számú PÜB állásfoglalása 

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

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
 
1.) Telki község Képviselő-testülete csatlakozik a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez.  
 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi Bursa Hungarcia Felsőoktatási Ösztöndíj-támogatáshoz 
való önkormányzati csatlakozási és on-line nyilatkozat aláírására, valamint felkéri annak az OM 
Alapkezelő felé történő továbbítására. 
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3.)  Elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az annak megfelelő „”A” és ,, B ,, típusú 
pályázati felhívást. 
 
Felelős:              polgármester, jegyző 
Határidő:            2021. október 1. 

 
8./ 2021.évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Nem tudtam a mellékletben lévő cellákat 
beazonosítani az előterjesztésben szereplőkkel, kérhetnénk egy részletesebb tájékoztatást.  
 
Kovács Erika, pénzügyi csoportvezető: Az előterjesztésben lévő sorokat elmagyarázom egyenként. Az 
intézmények, főleg a Kodolányi, alul van finanszírozva, a legkisebb számlák esetén is gyakorlatilag az 
egész költségvetésünket módosítani kell.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Kérdésem, hogy 4.1.1 önkormányzat bevételeinél, 107-es sor, edzőpark 
áttelepítése pályázati önrész. Volt pályázat az edzőpark esetén is? Ez nem futókör önrésze?  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Nem pályázatunk edzőpark áttelepítésre, ez nem önrész, hanem költség, rossz 
a megfogalmazás, javítjuk. 
 
Kovács Erika, pénzügyi csoportvezető: Az intézmények 80%-on alul vannak finanszírozva, nagyon 
kritikus a helyzet, szalvétát nem tudnak venni. Kodolányinál nincs reprezentációs költség. Pénz az 
önkormányzat számláján van, át kell tennem az intézményekhez, hogy a nagyobb kiadásokat 
finanszírozni tudják, az intézményeknél csak előirányzat van, ami nem pénz, csak egy terv.  
 
dr. Vida Rolland, bizottsági tag: Igen mert fűnyíró elvvel csökkentettük a kiadási oldalt. Régebben 
mindig túlterveztük a költségvetésünket, és voltak maradványok. Most alul vagyunk tervezve és folyton 
módosítgatunk.  
 
Kovács Erika, pénzügyi csoportvezető: A dologi kiadások fixek, a beruházásokat kellene visszafogni. 
 
dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Javaslom, hogy az ülésen korábban elfogadott 
(kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatásával, az önkormányzati tulajdonú bérlakás 
homlokzati hőtechnikai korszerűsítéssel, a Rákóczi utca felújítása pályázattal és a Megmaradásunk 
Oszlopainak elhelyezésével kapcsolatos) előirányzat módosítások kerüljenek be az előterjesztésbe és 
ezekkel együtt szavazzunk a költségvetési rendelet módosításról.  
 
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 
26 /2021. (IX.27.) számú PÜB állásfoglalása 

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

Költségvetési rendelet 3. számú módosítása 
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A Képviselő-testület módosítja a 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletet és megalkotja a …./2021. 
(…...) önkormányzati rendeletet Telki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. 
(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
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         Király Péter 
     bizottsági elnök                                  hitelesítő 
 


