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Iktatószám: Á/ 2 -    /2022 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2022. május 25-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 
Király Péter     bizottsági tag 
Koltai Piroska     képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Menich-Jónás Judit    belső ellenőr 
 
Dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, a bizottság 
határozatképes. A napirendről leveszi: 6./ Vállalkozás fejlesztési program napirendi pontot és a zárt 
ülést. Napirendre felveszi a református egyház támogatási kérelmét.   A bizottság a napirendet elfogadja 
határozathozatal mellőzésével. Bizottsági elnök hitelesítőnek felkéri dr. Vida Rolland bizottsági tagot. 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Telki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
  
2./ Telki község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról    
Előterjesztő: polgármester 
  
3./ A 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról   
Előterjesztő: polgármester 
  
4./ Környezetvédelmi Alap pályázat elbírálásáról   
Előterjesztő: polgármester 
  
5./ Kodolányi közösségépítő rendezvényekhez történő biztosításának feltételei 
Előterjesztő: polgármester  
 
6./ Református egyház támogatási kérelme 
Előterjesztő: polgármester  
 
Napirend tárgyalása: 

 
1./ Telki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
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dr. Lack Mónika, jegyző: Érdemes együtt tárgyalni ezt a módosítást és a zárszámadást, nagyban fedik 
egymást a mellékletek. A belső ellenőrt felkértük a gazdálkodás megvizsgálására.  
 
Menich-Jónás Judit, belső ellenőr: Beszámolót ellenőriztük, 10 milliós eltérés volt, nem jelentős a hiba, 
a mérlegfőösszeg 2 %-a alatti. Vezetők váltották egymást, néhány hibát találtunk, valószínűleg pont 
emiatt. Nem jelentős eltérések vannak, a beszámolót egy könyvelő végezte el, nem a gazdasági vezető, 
beszámolót egy kis hibával adtuk le. Egy bankszámla nem szerepelt a főkönyvben, egy nagyon kis 
összeg van rajta, ez régebbről keletkezett hiba. Az önkormányzat gyarapszik, az KEHOP-os pályázatok 
miatt.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Egy intézkedési tervet készítünk a hibák kiküszöbölésére. A belső ellenőrt 
további feladatokkal szeretnénk megbízni legalább fél évre.  
 
Menich-Jónás Judit, belső ellenőr: Heti 1 napot tudok 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 
    32 /2022. (V.25.) számú PÜB állásfoglalása 

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

 
2021. évi költségvetés módosítása 

 
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület alkossa meg a Telki Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletét 2021. évi költségvetéséről szóló 
2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

    

2./ Telki község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról    
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
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 
     33/2022. (V.25.) számú PÜB állásfoglalása 

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

2021. évi költségvetésének végrehajtásáról    
 

A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület alkossa meg a Telki Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének végrehajtásáról. 
 



3 
 

Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: 1,5 millió forintos keretet javaslok a tartalék 
terhére a belső ellenőr tanácsadói megbízására.  
 
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 
   34 /2022. (V.25.) számú PÜB állásfoglalása 

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

Költségvetési többlet előirányzat biztosítása 
 
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi költségvetés 
tartalékkeret terhére belső ellenőri tanácsadásra a 2022.évi költségvetésben elfogadott kereten felül 
további 1.500.000.- Ft-ot biztosít. 
 
Az Audit Light Kft. -vel (cégjegyzékszám: 13-09-145724) 2030 Érd, Balatoni út 103/B. kötött 
szerződést szükség esetén módosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
3./ A 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról   
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Menich-Jónás Judit, belső ellenőr: Közalkalmazotti besorolásokat vizsgáltuk, több hiba derült ki az 
óvodánál, ezeket a vezető korrigálta. Véleményem szerint az óvodavezetők nem kapnak elég 
tájékoztatást arról, hogy hogyan kell besorolni helyesen az óvónőket. 
  
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 
   35 /2022. (V.25.) számú PÜB állásfoglalása 

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

A 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 
 
Telki község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2021 évi belső ellenőrzési terv 
végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
Felelős:               polgármester, jegyző                            
Határidő:           2022.május 31. 
 
 
4./ Környezetvédelmi Alap pályázat elbírálásáról   
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Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
  
Halász Terézia, képviselő: A cikk írásra vonatkozó pályázat támogathatatlan, a KOKUKK által 
pályázott összeget keveslem, szerintem a padok telepítése többe kerül. 
 
Deltai Károly, polgármester: 1,9 millió van a környezetvédelmi alapban, a nagy részét fásításra 
szeretnénk költeni.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Az Alapítvány pályázatában szereplő összeg csökkenthető a fásítási terv 
függvényében. 
 
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 
  36 /2022. (V.25.) számú PÜB állásfoglalása 

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

Környezetvédelmi Alap pályázatok elbírálásáról 

Telki község Képviselő-testülete pályázatot írt ki Környezetvédelmi Alapból történő 2022. évi 
támogatásra. A pályázati felhívásra 2 helyi illetékességű civil szervezet és 1 magánszemély adott be 
pályázatot.  
 
A Képviselő-testület Környezetvédelmi Alapból 2022-ben az alábbi támogatást nyújtja: 
 

  
Szervezet 

 

Támogatási összege 

 KOKUKK Egyesület 380 000 
 Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány 700 000 
 Torma Tímea 0 
 Összesen 1 080 000 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket meg kösse. 
 
Határidő:  2022. június 15. 
Felelős:  polgármester 

 
 
5./ Közösségépítő rendezvényekhez kertibútorok (sörgarnitúra) bérletének feltételei 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
Telki Község Képviselő-testülete 
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Pénzügyi Bizottsága 
  37 /2022. (V.25.) számú PÜB állásfoglalása 

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

Közösségépítő rendezvényekhez kertibútorok (sörgarnitúra) bérletének feltételei 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi civil szervezetek, vagy 
helyi lakosok által, a telki lakosok részére szervezett ingyenesen, bárki számára látogatható 
közösségépítő közterületi rendezvények alkalmával igény esetén a Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtár a tulajdonában lévő kerti bútorokat (sörgarnitúra) az intézmény ingyenesen biztosítja az alábbi 
feltételekkel: 
 
Közösségépítő rendezvénynek minősül: minden olyan rendezvény, melynek során az itt élők a 
faluközösség kisebb, nagyobb csoportjai részére ingyenesen, bárki számára látogatható 
hagyományteremtő rendezvényt ( pl. utcai bográcsparti, stb.) vagy egyéb rendezvényt szerveznek.  
 
A bérlet feltételei: 

- a bérlet a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár szabad kapacitása mértékében 
biztosítható 

- a bérlési igényt a rendezvény előtt minimum egy héttel írásban kell jelezni az alábbi formák 
valamelyikén 
e-mail címen: kultura@telki.hu vagy telefonon a Tel: 06 26 920 826 számon 

- a bérelt bútorok ki-és be pakolásáról és azok el- és vissza szállításról a bérlőnek kell 
gondoskodnia,  

- a bútorok elszállítása a rendezvényt megelőző nap, hétvégi rendezvény esetén a megelőző utolsó 
munkanap 8-12 óra között kerülhet sor, a bútorok visszaszállítása az eseményt követő napon, 
hétvége esetén az ezt követő első munkanapon 8-12 óra között kerülhet sor. 

- a bútorokat tiszta, sértetlen állapotáról a bérlőnek kötelessége gondoskodni  
- a bútorok bérletére az intézmény éves rendes zárva tartása alatt nem tud sor kerülni 

Felelős:               intézményvezető 
Határidő:           azonnal 
 
 
6./ Református egyház támogatási kérelme 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Református közösség keresett meg 144 ezer forint támogatási igénnyel 
felszerelések beszerzésére.  
 
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 
   38 /2022. (V.25.) számú PÜB állásfoglalása 

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

Budakeszi Református Egyházközség támogatási igénye 
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Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budakeszi Református Gyülekezet 
részére a Telkiben tartandó református istentiszteleteken használandó 15 db úrvacsorai kehely 
megvásárlásához 144.000.- Ft összegű támogatást nyújt. 

A képviselő-testület a támogatást a 2022.évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja. Felhatalmazza 
a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
Egyéb:  
 
dr. Vida Rolland, bizottsági tag: A köznevelési Bizottság ügyében tárgyaltam az óvodavezetővel, 
állásinterjúkhoz felajánlottam a részvételünket. Egy óvónő visszatérne az óvodába lakhatási lehetőségre 
vagy támogatásra lenne szükség, ezzel kapcsolatban kellene stratégiai döntést hozni.  
 
Koltai Piroska, képviselő: Vegyük fel a kapcsolatot a jelentkezővel, mert lesz üresedés a lakásainkban. 
 
dr. Vida Rolland, bizottsági tag: 4 óvónő hiányzik a rendszerből, 1 óvónő nyáron megy el, 1 óvónő aki 
korábban itt dolgozott, visszatérne. 
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Hétvégi, délutáni használatra a kosárlabda pályára 
beengedhetnénk a fiatalokat. A kapukat kellene megoldani, javaslom járjuk be a helyet.  
 
Több hozzászólás nem volt. Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök megköszöni a tagoknak és 
minden jelenlévőnek a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
  Dr. Földvári-Nagy László          dr. Vida Rolland 
     bizottsági elnök                                            hitelesítő 
 


