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Iktatószám: Á/ 2  -  1 /2022 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2022. január 31-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 
Láng Richárd     bizottsági tag 
Király Péter     bizottsági tag, hitelesítő 
Halász Terézia     képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Szilágyi Gábor     pénzügyi csop.vez. 
Hoós Péter     településüzemeltetési ügyintéző 
Berényi Ildikó     közösségi ház intézményvezető 
Móritz Piroska      Hungast Zrt. képviselője 
Kovács-Varga Andrea     Hungast Zrt. képviselője 
 
dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, a bizottság határozatképes. 
A napirendről levesszük: 2./ Kodolányi János Közösségi Ház helyiséghasználatával összefüggő 
kérdések, 4./ Közterületi kamera rendszer fejlesztésének kérdése. A bizottság határozathozatal 
mellőzésével az alábbi napirendet elfogadta. Levezető bizottsági elnök hitelesítőnek felkéri Király 
Pétert. 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Intézményi gyermekétkeztetés kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó Pályázat benyújtásáról ,,  
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása ,, 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Zöldterület gondozásra vonatkozó keretmegállapodás módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Belső ellenőrzési szerződés módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
5. / A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

Napirend tárgyalása: 
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1./ Intézményi gyermekétkeztetés kérdése 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: A szolgáltató nem tud a mostani árszínvonalon szolgáltatni tovább, az 
ellátás biztonsága elsődleges szempont. Telkiben is probléma a munkaerő szervezés, nem véletlenül 
nem vállaljuk ezt a feladatot.  
 
Kovács-Varga Andrea Hungast Zrt. képviselője: 15 éve kötettett a szerződésünk, akkor még lehetett 
határozatlan időre kötni közbeszerzési szerződést. Az ár az akkori árakhoz igazodott, alacsony volt az 
inflációs mutató. 2-3 ajánlattevő volt, tárgyalásos eljáráson. Azóta eltolódtak az arányok, az ár beragadt. 
Az iskolában a mi dolgozóink tálalnak, az óvodába beszállítunk. Páty hasonló paraméterekkel 
rendelkezik, határozott idejű szerződéseik vannak, minden esetben megtendereztették, ott 
szignifikánsan magasabb árért szolgáltatunk. A minimálbér és az infláció nagyon nagy hatással van ránk, 
a rezsicsökkentés ránk nem vonatkozik, tudjuk, hogy az energiaárak elszabadultak. Jogilag már nem 
megvalósítható, hogy további árat emeljünk a meglévő szerződés keretében. Át kell gondolni a beépített 
szerződéses feltételeket, nem támogatjuk azt, hogy a KSH lakossági árindex változásához legyen kötve 
a beépített áremelé. Tekintettel arra, hogy ipari fogyasztó vagyunk, bértömegnövekedéssel is számolni 
kell. Tanév végével lenne érdemes lezárni a szerződést úgy, hogy az átállás nyáron meglenne.  
 
Deltai Károly, polgármester: Az önkormányzati díjemelés tiltásra is figyelemmel kell lennünk. 
 
Kovács-Varga Andrea Hungast Zrt. képviselője: Tudomásom szerint az önkormányzatok nem 
egységesen értelmezik ezt a tiltást új közbeszerzés lebonyolítása esetén.  Kérdésem, hogy megkapjuk a 
legutóbbi áremelési javaslatunkra a választ? 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Igen, erről a következő képviselő-testületi ülésen döntés lesz. 
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

1 /2022. ( I.31.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
  

Tájékoztató a vásárolt étkeztetésre vonatkozó szolgáltatás helyzetéről 
 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a vásárolt étkeztetés helyzetére vonatkozó tájékoztatást 
tudomásul veszi, és az alábbiakról dönt:  
 

1. A Képviselő-testület a Hungast Vital Kft.-vel fennálló, többször módosított, közétkeztetési 
feladatok ellátására létrejött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez hozzájárul 2022. szeptember 1-ei fordulónappal, tekintettel arra, hogy a 
szerződéses ár módosítására vonatkozó közbeszerzési törvénynek megfelelő felső határt 
túllépni – a szerződésben beépített éves indexálási lehetőségen túl - nem lehet.  

2. A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt az új közbeszerzés részleteinek kidolgozására.  
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Felelős:               polgármester 
Határidő:             azonnal 
 

2./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó Pályázat 
benyújtásáról „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Több hasonló tárgyú pályázat indult el, reménykedünk, hátha megnyerjük, 
de ennek a pályázatnak van önereje, ez egy olyan nagyságrend, amit még bírunk. Az évben további 
önerőt már nem hiszem, hogy tudunk vállalni.  
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

2 /2022. ( I.31.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó  
Pályázat benyújtásáról „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 

felújítása” 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása pályázat” tárgyában az alábbiak szerint dönt: 
Telki Község Önkormányzata részt vesz az ,,Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása,, című Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, karbantartása alcélú pályázaton a Telki, 
Tulipán u. 402, és 418/13 hrsz szakaszának felújításával. 
 
A beruházással érintett útszakaszok: 2089 Telki, 402 és 418/13 hrsz 
 
A beruházás tervezett összköltsége: bruttó: 28.885.753,- Ft.  
 
Az önkormányzat a pályázat keretében bruttó 18.775.739,- Ft összegű támogatási igényt nyújt be. 
 
Az önkormányzat a bruttó 18.775.739,- Ft támogatási összeghez az önerőt, a bruttó 10.110.014,- Ft-ot 
a 2022.évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe a pályázati önerő mértékét 
tervezze be. 
 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat és mellékletei benyújtására, valamint az 
ezzel kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős:         Polgármester 
Határidő:     2022. február 4. 
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3./ Zöldterület gondozásra vonatkozó keretmegállapodás módosítása 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: A szolgáltatóink sorban megkeresnek bennünket, hogy emelést kérjenek. 
Ez 8%-os emelés lenne.  
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

3 /2022. ( I.31.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Zöldterület gondozásra vonatkozó keretmegállapodás módosítása 
 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hambuch Bt-vel (2089 Telki, 
Áfonya u. 18.) a település közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonú extenzív és intenzív 
zöldfelületek, valamint a Telki óvodák zöldterületeinek gondozásra vonatkozó keretszerződését 
módosítja: 

1. A szerződés módosítás keretében hozzájárul a keretmegállapodásban meghatározott 
szerződéses egységáraknak a 2021.évi 5,1 %-os mértékű inflációt meghaladóan további + 3,4 
%-os mértékű emeléséhez. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4./ Belső ellenőrzési szerződés módosítása 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Szintén áremelés lenne, 20%-os emelést kérnek. 
Arányaiban ez magasabb emelés lenne, mint a többi szolgálatónál.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Fokozottabban vettük igénybe őket, a gazdasági vezető nélkül voltunk egy 
ideig, ezért szorosabb volt az együttműködés. Évente 23 nap vizsgálati munkamennyiségre szerződtünk, 
idén nem feltétlenül kell ennyi munkát kérni, ezzel lehetne a szerződéses értéket csökkenteni. 2019-ben 
emeltünk utoljára. 
 
Szilágyi Gábor, pénzügyi csop.vez.: A belső ellenőr munkáját nagyon komolyan idénybe vesszük 
gazdasági kérdésben.  
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Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Egy ellenajánlatot is megfogalmazhatunk, de nincs 
nagy gazdasági jelentősége ha lefaragunk. 
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

4 /2022. ( I.31.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 
A belső ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó szerződés  

módosításáról 
 

1. Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15. 
§ (1) bekezdése szerinti a belső ellenőrzési feladatok ellátásra az Audit Light Kft. -vel 
(cégjegyzékszám: 13-09-145724) 2030 Érd, Balatoni út 103/B.vonatkozó szerződést módosítja 
és a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási díj összegét havi bruttó 110.400.- 
Ft+Áfa/hó összegben határozza meg. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022.január 1. 
 
 
5. / A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Az emeléshez a  többletforrás rendelkezésre áll, mivel 5000 fő alatti 
településeken ezt az állam biztosítja. 
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást:  

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

5 /2022. ( I.31.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 
A képviselő-testület megtárgyalta a polgármester illetményére, valamint költségtérítésére vonatkozó 
javaslatot.  
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A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71.§ (2)-(5) bekezdése alapján Deltai Károly polgármester illetményét – aki 
feladatát főállásban végzi- bruttó 780.000- Ft-ban állapítja meg 2022.január 1. napjától. 
 
A Mötv. 71.§. (6) bekezdése értelmében a polgármester havonta költségtérítésre jogosult, melynek 
mértéke az illetményének 15 %-ában azaz 117.000 Ft-ban határozza meg. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az illetmény megállapításáról a Magyar Államkincstár Pest 
Megyei Igazgatóságát haladéktalanul tájékoztassa. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   jegyző, Pénzügyi Csoport 
 
   
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 


