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Iktatószám: Á/     -    /2021 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2021. október 11-én 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 
Láng Richárd     bizottsági tag 
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. Levezető bizottsági elnök hitelesítőnek felkéri dr. 
Vida Rollandot. 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Egyházközség támogatási igénye 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Orvosi eszköz beszerzése tárgyú pályázat értékelése 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Telki térfigyelő kamerarendszer fejlesztés 1. ütem megvalósítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Útkarbantartásokra és útfelújításokra fordítható pénzügyi keret növelése 
 Előterjesztő: polgármester 
 
5./ Műfüves focipálya sportháló csere kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
 
Napirend tárgyalása: 

 
1./ Egyházközség támogatási igénye 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
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Dr. Földvári-Nagy László, bizottsági tag, levezető elnök: Megérkezett a kérelem írásos formában is. Már 
beszéltünk róla a 2021. október 4-ei képviselő-testületi ülésen, más hozzáfűzni valóm nincs.  
 
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 

27 /2021. (X.11.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 
 Egyházközség támogatási igénye 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budajenő-Telki Római 
Egyházközség által a Telki Petőfi u. 6. szám alatt megvalósuló Egyházközösségi ház berendezési 
tárgyainak és mobiliáinak beszerzéséhez 2.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Budajenő Római 
Katolikus Plébánia 2093 Budajenő, Kossuth L. u. 25. részére történő támogatás biztosításával a 2021.évi 
költségvetés tartalékkeret terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
 
2./ Orvosi eszköz beszerzése tárgyú pályázat értékelése 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Vida Rolland, bizottsági tag: 1,3 és 1,4 milliós ajánlat érkezett be, mi lesz a támogatás fennmaradó 
részével?  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Az ajánlati árak nettó árak. A támogatásban járulékos költségek is vannak, a 
fennmaradót kell visszafizetni adott esetben.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Ilyen esetben fel kellene tüntetni a járulékos költségeket is az 
előterjesztésben.  
 
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 
28 /2021. (X.11.) számú PÜB állásfoglalása 

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

Orvosi eszköz beszerzése tárgyú pályázat értékelése 
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Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program keretében 
támogatásban részesített orvosi eszköz beszerzése tárgyú pályázatot érvényesnek és eredményesnek 
minősít. 
 
A beérkezett árajánlatok közül a Re-Guard Kft. (2089 Telki, Tücsök u. 16.) ajánlatát fogadja el.  

Az eszközbeszerzésre 1.307.619,- Ft +Áfa összeget az önkormányzat 2021. évi költségvetésben 
biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
 
3./ Telki térfigyelő kamerarendszer fejlesztés 1. ütem megvalósítása  
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Hoós Péter, településüzemeltetési ügyintéző: Most egy első ütemes bővítést terjesztettünk elő, a 
meglévő 9 darabos rendszerhez hozzátenne még 4 kamerát az eddigi szolgáltatónk, a szolgáltató ajánlata 
szerint állt ez össze. Jó lenne olyan rendszerfejlesztés a jövőben, amivel látnánk rendszám adatokat, akár 
éjjel is.  
 
Király Péter, bizottsági tag: Mennyire ég a ház? Sürgető-e a kamerák beszerzése? 
 
Hoós Péter, településüzemeltetési ügyintéző: Vannak rongálások, bandák, Budajenőn történt betörés 
mostanában.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: A Muskátli parkot néző kamera sürgető. A többi nem annyira, 
de ha hírként körbejár, hogy van kamera rendszer, akkor már annak is lesz hatása.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Az a gondom az előterjesztéssel, hogy nem foglalja össze, hogy hogyan 
történik a felvételek rögzítése, a megtekintés módja, milyen fenntartási költségek vannak, ez egy 
kiinduló anyag lehet, kezdeti fázisban van a kidolgozás, az egész projektet ki kellene dolgozni, 
elhamarkodott lenne ennek a megszavazása. A kamerákra egységében is kérhetnénk árajánlatot. A 
testkamerákat és a vadkamerát a Polgárőrségen keresztül is lehetne finanszírozni. Tudomásom van egy 
helyi kötődésű cégről, aki még egy pályázati lehetőségről is tud. Ne hamarkodjuk el ezt a szavazást.  
 
Deltai Károly, polgármester: Pályázatok jönnek mennek, nem érdemes várni, de a témát kidolgozhatjuk 
jobban. A háttér informatikával lesz gond, ha egy új, számunkra ismeretlen szakcéggel dolgozunk és 
nem az eddigi szolgáltatóval, attól tartok még a háttérinformatikát is kell fejleszteni. 16 kameráig 
bővíthető jelenleg a rendszer. 
 
dr. Vida Rolland, bizottsági tag: A jelenlegi üzemeltetéssel van gond, sokszor napok óta áll a rendszer, 
mikor a szolgáltatónk észreveszi, ha ezt bővítjük, ezzel is foglalkozni kell, hogy értelme is legyen az 
egész rendszer bővítésének.  
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Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Egyeztessünk a rendőrséggel, kivitelező cég lehetőségekkel, 
térjünk még erre vissza. 
 
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 

 29 /2021. (X.11.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Telki térfigyelő kamerarendszer 1. ütem megvalósítása 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a térfigyelő kamerarendszer 
fejlesztés 1. ütemének megvalósításához további ajánlatokat kér és egyeztet a rendőrséggel a műszaki 
tartalomról.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
4./ Útkarbantartásokra és útfelújításokra fordítható pénzügyi keret növelése  
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Még idén lenne ez a karbantartás. Plusz forrást kér a Hivatal, 
összematekoztuk a forrásokat, GFT-ből, csatornázásból megmaradt aszfalt pénz, ez a maximum amit ki 
lehet hozni, jövő évben kapjuk a GFT-ből a nagyobb összeget.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Rákérdeznél, hogy a sporteszközök áttelepítéséhez nem lenne itt még 
egy kis kapacitás? 
 
Hoós Péter, településüzemeltetési ügyintéző: Utánanézünk.  
 
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 
30 /2021. (X.11.) számú PÜB állásfoglalása 

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

 Útkarbantartásokra és útfelújításokra fordítható pénzügyi keret növelése 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021.évi költségvetésben 
Útkarbantartásokra és útfelújításokra fordítható pénzügyi keret összegét a 2021.évi költségvetés 
tartalékkeret terhére 6.021.867- Ft-tal növelje meg. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
5./ Műfüves focipálya sportháló csere kérdése 
Előadó: alpolgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: 450.000 ft-os árajánlat van a műfüves pálya hálójának javításra, erre a 
Kodolányi Közösségi Ház költségvetésében 150.000 ft van. A műfüvet használóknak azért lett 
bevezetve díjfizetési kötelezettség, hogy ezek a felújítások fedezve legyenek.  
 
 Deltai Károly, polgármester: Nem jó irány, hogy felpántlikázzuk a bevételeket. A Kodolányi mint 
intézmény fenntartására van szükség. A háló javíttatásával egyetértek, de ne címkézzük meg a 
bevételeinket.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Bérleti díjakat közös bevételként értelmezzük, ha javításra van szükség, akkor 
arra plusz forrást kell keresnünk például a tartalékból.  
 
Kovács Erika, pénzügyi csoportvezető: A tervezett bevételek már beérkeztek, 11 milliót megtermelt a 
Ház szeptemberig, ennek a nagy részét a sport hozza be. Ez a műfüves bevétel, nem plusz bevétel, 
semmiféle tartaléluk nincs az intézményeknek.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Ezt a sport behozta bevételt külön kellene kezelni, hogy a felújítások 
tiszták legyenek.  
 
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 

31 /2021. (X.11.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
 

Műfüves focipálya sportháló csere kérdése 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a műfüves sportpálya hálójának 
javítására biztosítson a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 2021.évi költségvetésébe 300.000,- 
Ft többlet forrást a költségvetés tartalékkeret terhére. 

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 
 


