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Iktatószám: Á/ 2 - 3  /2022 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2022. február 28-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 
Király Péter     bizottsági tag, hitelesítő 
Majtényi Kálmán    bizottsági tag 
Halász Terézia     képviselő 
Koltai Piroska     képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Szilágyi Gábor     pénzügyi csop.vez. 
 
Dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, a bizottság 
határozatképes. Napirendet kiegészíti a bizottság: 4./ Polgári védelmi eszközök. A napirendet a bizottság 
elfogadja határozathozatal mellőzésével. Bizottsági elnök hitelesítőnek felkéri Király Péter bizottsági 
tagot. 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ 2022.évi költségvetés elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Épületüzemeltetési szerződés meghosszabbítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ A Telki 761/20 hrsz-ú ingatlanon található épület faház hasznosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Polgári védelmi eszközök 
Előterjesztő: polgármester 
 
Egyebek 
 

Napirend tárgyalása: 

 
1./ 2022.évi költségvetés elfogadása  
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Megkaptuk a listát a lényegi változásokról.  
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Deltai Károly, polgármester: Polgári védelmi napirendi pontot előre kell vennünk, mert ez érinti a 
költségvetést.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Szavazzunk a napirendi pont felfüggesztéséről és 
a 4. napirendi pont előre vételéről.  
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

14 /2022. ( II.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 

2022.évi költségvetés elfogadása 
 
Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy a 2022.évi költségvetés elfogadásáról szóló napirendi pontot 
felfüggeszti.  
 

Felelős:               polgármester 
Határidő:             azonnal 

 
2./ Polgári védelmi eszközök 
Előadó: polgármester  
 
Deltai Károly, polgármester: A Katolikus Karitasz szállásol el menekülteket a Katolikus Közösségi 
Házban, nekik vannak felszereléseik. Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy elszállásol az ukrán háború 
miatt menekült családokat, arra költségkeretet kellene meghatározni, hogy beszerzéseket tudjunk 
eszközölni, például matracok, tábori ágyak, stb. vásárlásával. 
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Javaslok 1 millió forintos keretet, nem kötelező 
elköltéssel, a tartalékból.  
 
Deltai Károly, polgármester: Javaslom 500.000 Ft feletti beruházáshoz testületi döntés előírását. 
 
Halász Terézia, képviselő: Ma este 6 kor érkezett 18 fő menekült a Katolikus közösségi házba, 
szerencsére a felszerelés rendelkezésre állt. Nem sok 1 millió forint felszerelésre, sajnos. 
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

15 /2022. ( II.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Polgári védelmi eszközök 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy ukrajnai menekültek megsegítésére 
1 millió forint keretet azzal, hogy 500.000 Ft feletti beruházáshoz testületi döntés szükséges. 
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Felelős:           polgármester 
Határidő:       azonnal 

 
3./ 2022.évi költségvetés elfogadása  
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Szilágyi Gábor, pénzügyi csop.vez.: Hiba javítás történt, 2 pályázatunk is nyert, ezért változtak az 
előzőhez képest a táblázatok. Továbbá az előző döntést is át kell vezetni.  
  
Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Az említett változásokkal a költségvetés 
tervezetről szavazzunk. 
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

16 /2022. ( II.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

2022.évi költségvetés elfogadása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület alkossa meg a Telki Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendeletét Telki község Önkormányzatának 
2022. évi költségvetéséről. 
 
4./ Épületüzemeltetési szerződés meghosszabbítása 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: közbeszerzési értékhatárt elérné 20 hónap alatt, tehát 2022. november végéig 
tudunk hosszabbítani. Ezután mindenképpen új szerződés kell. 
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

17 /2022. (II.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Épületüzemeltetési szerződés meghosszabbítása 
 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Norogáz Építési és Épületgépészeti 
Szolgáltató Kft-vel (2800 Tatabánya, Blaha Lujza u. 50.) 2021. április 7. napjától fennálló Vállalkozási 
szerződést 2022. november 30-ig tartó időszakra meghosszabbítja. 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Felelős:   polgármester 
Határidő:   2022. március 6. 

 
5./ A Telki 761/20 hrsz-ú ingatlanon található épület faház hasznosítása  
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Az Alapítvány és a cserkészek is helyet keresnek a felszereléseiknek. 
Cserkészeknek sok sátra, nagyobb terjedelmű felszerelése van. A faházat Magyar Falu pályázatból fel 
lehet újítani, amire a cserkészek pályáznak. Más érdeklődés évek óta nincs az épületre.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: A felújításra pályázott összeg magasnak tűnik. 
Ezért nem lehetne egy új faházat építeni? 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Főépítész arról tájékoztatott, hogy 2 millió forintból nem lehet újat 
építeni, csak a meglévőt felújítani.  
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
  18 /2022. (II.28.) számú PÜB állásfoglalása 

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

 
A Telki 764/1 hrsz-ú ingatlanon található épület hasznosítására és üzemeltetésére  

vonatkozó pályázat kiírásáról 
 

Telki község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Telki, 
Mandula köz 764/1 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó pályázat lezárult. 
 
A beadási határidőn belül egy pályázat a Néri Szent Fülöp Cserkészcsapatért Alapítvány pályázata, mely 
a pályázati kiírásnak megfelel, érvényes. 
 
A pályázatban megjelölt hasznosítási elképzelés társadalmi hasznosságát a képviselő-testület támogatja. 
A képviselő-testület az épület hasznosítására kiírt pályázatot eredményesnek minősíti és a Néri Szent 
Fülöp Cserkészcsapatért Alapítvány pályázatát nyertesnek nyilvánítja, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a hasznosítási megállapodás aláírására. 
 
 
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 


