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Iktatószám: Á/     -    /2021 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2021. november 22-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 
Koltai Piroska     alpolgármester 
Láng Richárd     bizottsági tag 
Király Péter     bizottsági tag, hitelesítő 
Halász Terézia     képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Hoós Péter     településüzemeltetési ügyintéző 
 
dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. A napirendre felvenni 
javasolja a ’Fásítási program folytatása’ és a ’ Muskátli Parkba kamera kihelyezés kérdése’ napirendi 
pontokat. A napirendet határozathozatal mellőzésével a bizottság elfogadta. Levezető bizottsági elnök 
hitelesítőnek felkéri Király Pétert. 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Óvodai udvari játszóeszköz beszerzés pályázat értékelése 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./Csekkfizető automata felállításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./Sebességmérő eszközök javítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./2021.évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./Területi védőnői körzet kialakításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
7./A 2022. évi belső ellenőrzési tervről 
Előterjesztő: polgármester 
 
8./ A polgármester jutalmáról 
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Előterjesztő: pénzügyi bizottság elnöke 
 
9./ Fásítási program folytatása 
Előterjesztő: polgármester 
 
10./ Muskátli Parkba kamera kihelyezés kérdése 
Előterjesztő: alpolgármester 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Úgy látszik, hogy a tervezetthez képest több a bevétel, 09.30-áig látjuk a 
számokat, de vannak torzító tényezők: egy kiugró IPA bevétel a Reguard Kft.-től, az IPA túlfizetések, 
amit tavasszal lehet vissza kell fizetni, továbbá az építményadónál több a bevétel. Legnagyobb része a 
hátralékállománynak egy adózótól származik, amitől nagyon nehéz megszabadulni. Árverés is volt az 
ügyben, a végrehajtónál van a behajtott összeg, kérdés marad-e a mi kintlévőségünk kiegyenlítésére.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Apró hátralékokból is kijön 2 millió forint hátralék, aminek a behajtása, a 
levelezés többe kerül, mint a behajtandó összeg. 36 millió forint kompenzációt kaptunk az IPA bevételek 
elvonása miatt. Idegenforgalmi adóval sem számolhatunk. Gépjármű adó hátralék már nem ide jön, ha 
be is jön egyáltalán.  
 
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 

32 /2021. (XI.22.) számú PÜB állásfoglalása 
 

Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról 
 

Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót a 2021-es helyi adóbevételek alakulásáról elfogadja.  
  

 
2./ Óvodai udvari játszóeszköz beszerzés pályázat értékelése 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Vida Rolland, bizottsági tag: Eddig 2.540.000.- Ft-ot forrást biztosítottunk, a Telki Óvoda – 
Alapítvány is biztosított 2.000.000.- Ft összegű támogatást, most nyertünk újabb 4.897.799,- Ft forrást, 
ebből lenne csupán 3 játék? 
 
Hoós Péter, településüzemeltetési ügyintéző: Most a pályázati forrást pályáztattuk meg. A telepítés kerül 
nagyon sokba. 8-10 hét szállítási határidővel vállalják a cégek, mert a gumiburkolat letétele időjárás 
függő.   
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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 
33 /2021. (XI.22.) számú PÜB állásfoglalása 

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

Óvodai udvari játszóeszköz beszerzése 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program keretében 
támogatásban részesített óvodai udvari játszóeszközök beszerzés megvalósítására kiírt pályázatot 
érvényesnek és eredményesnek minősíti. 

A beérkezett árajánlatok közül a S-Tér Kft. (1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.) árajánlatát fogadja el., 
mint legkedvezőbb ajánlattevő.  Második legkedvezőbb ajánlattevő a Via-Plaza Kft. 
 
A kivitelezési költségekre vonatkozó 4.745.419, - Ft +Áfa összeget az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésében rendezésre álló pályázati forrásból rendelkezésre álló forrásból biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:   azonnal                         
 
 
3./ Csekkfizető automata felállításáról 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Bizonyos forgalom fölött tudja kihelyezni ezt a posta, én kértem az 
ajánlatot a postától. A Posta úgy van vele, hogy így is a törvényi kötelezettségüket túlteljesítik, mozgó 
posta szolgáltatás is lehetne egy ekkora faluban. Egyébként a posta vizsgálta a forgalmat, módosítani 
fogják a nyitvatartást, korareggel van több ügyfél.  
 
Láng Richárd, bizottsági tag: Életszerűtlennek tartom egy ilyen üzemeltetését, 1200 háztartásra ez 
irreális, főleg, hogy nagyrészük nem hiszem, hogy csekken fizet.  
 
Deltai Károly, polgármester: Pátyon a Prímában működik a csekkautomata. Nálunk is 
megpróbálhatnánk ezt a verziót.  
 
dr. Vida Rolland, bizottsági tag: Visszaszorulóban van a csekk használat, online térben zajlik a csekk 
fizetés. 
 
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 
34 /2021. (XI.22.) számú PÜB állásfoglalása 
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A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Csekkfizető automata felállításáról 

 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Príma üzemeltetőjével, hogy a bolt területén egy 
csekkbefizető automata felállításához hozzájárulnak-e.  
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
4./ Sebességmérő eszközök javítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, bizottsági tag, levezető elnök: Eltűntek ezek az eszközök, javításra kaptunk 
árajánlatot. A lakosok kérik, hogy maradjanak, van visszatartó ereje a sebességmérő eszközöknek.  
 
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 

35 /2021. (XI.22.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Sebességmérő eszközök javítása 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki Rákóczi utca, illetve a 
Budajenői út Lejtő utcai kereszteződésénél található sebességmérő eszközök javítását megrendeli. 
 
A szükséges bruttó 699.100,- Ft összegű pénzügyi fedezetet a 2021.évi költségvetés tartalékkeret terhére 
biztosítja. 
 
Határidő:   2021. december 31. 
Felelős:   polgármester 
 
 
5./ 2021.évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Jöttek támogatások, működési támogatási összegek az intézményekhez, ezeket 
építettük be a költségvetésbe, a személyi juttatásoknál van belső átcsoportosítás, a kerékpárút nem 
beruházás, hanem felújítás volt, más sorra kell áttenni. Útkarbantartásnál volt olyan döntés, hogy 
többletet ad a testület, ezt kellett átcsoportosítani. A kicentizett költségvetés nagyon megnehezíti a 
könyvelést. A számlák kifizetése megoldható, de lekönyvelni rendelet módosítás nélkül nem tudjuk. 
Zongora bérlési számlát például nem tudjuk kifizetni, mert az áfája nem jó helyen áll rendelkezésre. 
Egyházi közösségi támogatás miatt is módosítanunk kell. Pénzforgalmi jelentéseket küldtem meg 
nektek, nem a módosítások során megszokott Excel táblákat. Erre volt most kapacitás pénzügyi vezető 
hiányában, úgy, hogy a könyvelőnk is karanténban van. Az átcsoportosításokkal kapcsolatos döntések 
miatt ezt a napirendet fel kellene függeszteni és az ülés legvégére tenni.  
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Dr. Földvári-Nagy László, bizottsági tag, levezető elnök: Felfüggesztem a napirendet.  
 
6./ Területi védőnői körzet kialakításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Az ellátási színvonalat szeretnénk javítani, gyereklétszám növekedés nem 
várható, most csak 139 gyerek van az óvodában. Csökken a gyereklétszám, de a központi finanszírozás 
lenne egy újabb védőnőre.   
 
Láng Richárd, bizottsági tag: Hogy találunk harmadik védőnőt, amikor ezt a 2 helyet is alig tudtuk 
betölteni? 
 
Halász Terézia, képviselő: Van jelöltünk.  
 
 
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 
37 /2021. (XI.22.) számú PÜB állásfoglalása 

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

Területi védőnői körzet kialakításáról 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a védőnői körzetek működését, melynek 
eredményeként szükségesnek tartja a védőnői körzeteinek átalakítását 3. körzet kialakításával. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a 3 védőnői körzet létrehozására vonatkozó engedélyezési eljárást 
indítsa el. 
 
Felelős:                   polgármester 
Határidő:                azonnal 
 
 
7./ A 2022. évi belső ellenőrzési tervről 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Koltai Piroska, képviselő: Az óvoda esetében kértük korábban, hogy ha van kapacitás, akkor ott legyen 
fokozott az ellenőrzés.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Tanácsadásra helyezzük a hangsúlyt.  
 
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 
38 /2021. (XI.22.) számú PÜB állásfoglalása 
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A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

A 2022. évi belső ellenőrzési tervről 

 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a határozat mellékletét 
képező 2022. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
 

Határidő:  ellenőrzési terv szerint 
Felelős:   polgármester, jegyző 
 
8./ A polgármester jutalmáról 
Előterjesztő: pénzügyi bizottság elnöke 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly polgármester elhagyja a helyiséget.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, bizottsági tag, levezető elnök: Sok feladata van a polgármesternek, nagy a 
felelőssége, a bére pedig nem túl magas, javaslom a 3 havi juttatás jutalomként biztosítását.   
 
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 
39 /2021. (XI.22.) számú PÜB állásfoglalása 

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

 
A polgármester jutalmáról 

 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy Deltai Károly polgármestert 3 havi bruttó illetményének 
megfelelő összegű jutalomban részesítse. 
 
Határidő   2021. november 23. 
Felelős    jegyző, pénzügyi csoport 
 
Deltai Károly polgármester visszatér a helyiségbe. 
 
9./ Fásítási program folytatása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, bizottsági tag, levezető elnök: Aggódom, hogy nagyon nagy fák telepítése is 
benne lenne, aminek nem feltétlenül örülnének a lakosok.  
 
Hoós Péter, településüzemeltetési ügyintéző: Differenciáltunk, csak üres közterületek környékén 
lennének nagy fák, melyek nem befolyásolják a kertek benapozottságát. Idén el tudnánk ültetni a fákat.  
 
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 

40 /2021. (XI.22.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

 
Települési fásítási program megvalósítása 

 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a települési fásítási program 
II. ütemének megvalósítására a 2021.évi költségvetésben elkülönített keret erejéig a csatolt ajánlat 
szerint a fásítási munkákat megvalósítja. 
 
A költségvetésben biztosított kerethez a képviselő-testület a hiányzó 644 308,- Ft-ot a tartalék keret 
terhére biztosítja. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 
 
10./ Pagoda környékének bekamerázásának kérdése 
Előterjesztő: alpolgármester 
 
Koltai Piroska, képviselő: Az elmúlt időszak történései miatt a kamerázási programból kiemelni 
javaslom a pagoda bekamerázásának kérdését. Hillcomp Bt. adott árajánlatot.  A kamera 28 ezer forint, 
falikarral, telepítéssel, rendszer bővítéssel együtt 72 ezer forint.  
 
Láng Richárd, bizottsági tag: A távolság megfelelő, ha az iskolára van szerelve? 
 
Koltai Piroska, képviselő: Megvizsgáltuk, igen, iskola wifi-n működne.  
 
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 
41 /2021. (XI.22.) számú PÜB állásfoglalása 

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

Muskátli Parkba kamera kihelyezés kérdése 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kamerát helyeztet az iskolára 
a Muskátli Park megfigyelése érdekében. A kamera a közterületi kamerarendszerébe integrálódik. A 
kamera felszerelése és rendszerbe integrálása bruttó 72.900,- Ft, melyet a Hillcomp Bt. végez el.  
 
A szükséges összeget a képviselő-testület a tartalék keret terhére biztosítja. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester  
 
5./ 2021.évi költségvetési rendelet módosítása 
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Dr. Földvári-Nagy László, bizottsági tag, levezető elnök: Visszatérünk erre a napirendre, a költségvetést 
érintő döntések belefoglalásával, javaslom szavazzunk.  
 
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 

42 /2021. (XI.22.) számú PÜB állásfoglalása 
 

 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítását és a Telki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2021. (XI.29) önkormányzati rendelet 
megalkotását.  
 
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 
 


