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Iktatószám: Á/ 2 -    /2022 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
 Nyílt  

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2022. október 3.-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 
Halász Terézia     képviselő 
Koltai Piroska     képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Hoós Péter     műszaki ügyintéző 
 
Dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, a bizottság határozatképes. 
A bizottság a napirenden sorrend-módosítást javasol, 3. és 4. napirendi pont kerüljön az ülés elejére.  A 
bizottság a napirendet elfogadja határozathozatal mellőzésével. Bizottsági elnök hitelesítőnek felkéri dr. 
Vida Rolland bizottsági tagot. 
 
Javasolt napirend:  
 
3./ Épületüzemeltetési feladatok ellátásra szóló pályázat kiírása 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság mentesítési 
munkáinak elvégzésére vonatkozó pályázat kiírása 
Előterjesztő: polgármester 
 
1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Tájékoztatók 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ A köztemetőről és a temetkezésről szóló 20/2011. ( 09.07.) Ör. sz. rendelete módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./Támogatási kérelem cserkész dzsemborin való részvételhez 
Előterjesztő: polgármester 
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Napirend tárgyalása: 

3./ Épületüzemeltetési feladatok ellátásra szóló pályázat kiírása 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Javaslom a pályázat rendelkezzen arról, hogy ha intézmény bezárásra 
kényszerülünk, akkor az üzemeltetés feltételei módosulnak.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Kinek a feladata, hogy az épületek termosztátja hétvégére le 
legyen tekerve, ablakok jól bezárva, az üzemeltetőnek?   
 
Hoós Péter, műszaki ügyintéző: Nem az üzemeltetőnek, hanem a fenntartónak és az 
intézményvezetőknek. Újdonság a pályázatban a közmű mérőórák (víz, villany, gáz) leolvasásának 
elvégzése, fényképes dokumentálása és megbízó részére történő elküldése e-mailben. Ez minden hónap 
első hetében lesz feladat. 
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Ezzel a kiegészítéssel, hogy az intézménybezárás esetére is 
meghatározunk feltételeket a pályázatban, szavazzunk. 
 
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 

63 /2022. (X.03.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

 Épületüzemeltetési feladatok ellátására szóló pályázat kiírása 
 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Telki Község Önkormányzatának 
tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátására határozott időre egy évre 2022. december 
1. napjától 2023.november 30. napjáig terjedő időre vonatkozóan pályázatot ír ki a mellékelt műszaki 
leírásban részletezett tartalommal, azzal, hogy intézménybezárás esetére is meghatároz feltételeket. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályáztatási eljárás lefolytatására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

   
2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság mentesítési 
munkáinak elvégzésére vonatkozó pályázat kiírása  
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Távolabbi vállalkozót megbízhatunk, például szentendreit vagy budakeszit? 
 
Hoós Péter, műszaki ügyintéző: Ez nagyon nagy kockázat lenne, van, hogy Perbálnál tovább senki sem 
tud jönni havazáskor.  
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
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az alábbi állásfoglalást: 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

64 /2022. (X.03.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

 Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat hóeltakarítási és téli  
síkosság mentesítési munkáinak elvégzésére vonatkozó pályázat kiírása 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság mentesítési munkáinak elvégzésére 2022. november 15-től 2025. 
március 1-ig terjedő időszakra pályázatot ír ki. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályáztatási eljárás lefolytatására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: A kiadások változása miatt szükséges a módosítást elvégezni. De a ma 
kiszámolható kiadások lehet, hogy 1 hónap múlva teljesen mások lesznek. Korábbi hibákat javítani kell 
ebben a módosításban. Rezsiköltség emelkedést csak becsülni tudjuk, nincsenek konkrét számaink. Ha az 
első megemelkedett számlák megérkeznek, akkor újra módosítani kell. Most úgy látjuk, hogy óvoda 14 
millió, a hivatal 7 millió, közösségi ház 1,1 millió többlettámogatást igényel. Ezt a tartalékból kellene 
biztosítani. Nem számolunk számszerűen a többletbevételekkel, de várható, hogy a Kodolányinál több 
lesz a bevétel, mint az eredeti terv. Étkezés normatív támogatása emelkedhet, de erről november után lesz 
információnk.  
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

65 /2022. (X.03.) számú PÜB állásfoglalása 
 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  
3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Telki község Önkormányzat Pénzügyi Bizottság úgy határoz, hogy az önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló napirendi pontot 
megtárgyalta és a tárgyalást a következő ülésen folytatja. 
 
2./ Tájékoztatók 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
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Deltai Károly, polgármester: Óvoda tető szigetelés pályázatot elutasították. Szellő utcai aszfaltozás 
beruházást javaslom kezdjük el, a bent lévő pályázat utófinanszírozásban még bejöhet. 
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

66 /2022. (X.03.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Tájékoztatók 
 
Telki község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő 
tájékoztatókat tudomásul veszi. 
 
5./ A köztemetőről és a temetkezésről szóló 20/2011. (09.07.) Ör. sz. rendelete módosítása 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: A kizárólag üzemeltetés lehetősége merült fel, kérdés, hogy támogatja-e a 
testület. 
 
Halász Terézia, képviselő: Az idős otthonból sokan itt temetkeznek. Ha alacsonyan tartjuk az árakat akkor 
többen temetkeznek itt, akik nem helyiek. Magas árakkal a helyieket büntetnénk. Úgy tudom, hogy 
máshol differenciálják a helyi és nem helyi elhunytak után fizetendő díjakat.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Nem támogatom a kizárólagos üzemeltetést. Szavazzunk az 
előterjesztésről. 
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

67 /2022. (X.03.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

A köztemetőről és a temetkezésről szóló 20/2011. (09.07.) Ör. sz. rendelete módosítása 
 

Telki község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő 
módosítási javaslatot nem hagyja jóvá, további tárgyalást kezdeményez az üzemeltetővel. 
 
6./Támogatási kérelem cserkész dzsemborin való részvételhez 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Régebben adtunk ilyenre egy jelképes összeget.  
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Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Nem világos, hogy kinek kér támogatást, saját magának vagy 
a gyermekeinek? 
 
dr. Vida Rolland, képviselő: Saját magának, egy gyermekének és egy nem helyi tagnak kér támogatást a 
levél alapján.  
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

68 /2022. (X.03.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Támogatási kérelem cserkész dzsemborin való részvételhez 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a Magyar 
Cserkészszövetség támogatási kérelmét. A támogatás mértékét 30.000,- Ft-ban határozza meg, melyek 
adományozási szerződés keretében a Magyar Cserkészszövetség támogatása formájában biztosít. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
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                                 Király Péter 
          levezető elnök                                                           hitelesítő 
 


