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Iktatószám: Á/ 2 -    /2022 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
 Nyílt  

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2022. október 10.-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 
Majtényi Kálmán    bizottsági tag 
Halász Terézia     képviselő 
Koltai Piroska     képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Hoós Péter     műszaki ügyintéző 
Berényi Ildikó     közösségi ház intézményvezető 
 
Dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, a bizottság határozatképes. 
A bizottság a napirendet elfogadja határozathozatal mellőzésével. Bizottsági elnök hitelesítőnek felkéri 
dr. Vida Rolland bizottsági tagot. 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló rendeleteinek 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
 

Napirend tárgyalása: 

1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Részben érintettük a múltkori ülésen, egy plusz magyarázó 
táblázatot kaptunk, az árak emelkednek, a módosításra szükség van.  
 
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 

69 /2022. (X.10.) számú PÜB állásfoglalása 
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A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

A Képviselő-testület megalkotja Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 11.) 
önkormányzati rendeletet Telki Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

   
2./ Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló rendeleteinek 
felülvizsgálata 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Régóta tervezünk adóemelést, de 2020-2021-ben a veszélyhelyzeti 
kormányzás megtiltotta. Egy évben egyszer lehet adót emelni, most lehetséges. 15 éve nem volt nálunk 
adóemelés. Sok településen nincs építményadó, nálunk van és ezt tervezzük emelni. De nem terhelhetjük 
túl a lakosságot, mert kormánybiztos fogja vizsgálni az önkormányzat energetikai krízisre bevezetett 
intézkedéseit, szerintem kormányzati reménybeli kompenzáció előkészítésének megalapozására. 3200 
települést nem lehet hagyni csődbe menni.  
 
Halász Terézia, képviselő: Emeljük ki, hogy azért lett Telkiben építményadó, mert itt nincs ipar, nem 
akartunk ipartelepet hozni a településre. Nincs iparűzési adó bevételünk, szemben például Budakeszivel. 
 
dr. Vida Rolland, bizottsági tag: Gondolkodhatunk úgy, hogy most emelünk valamennyit, 1 év múlva 
pedig sávos adórendszert vezetünk be, így tulajdonképpen 2 év alatt vezetjük be az adóemelést.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Emelni kell a szociális keretet is, több lépcsőben kell az adóemelést 
elvégeznünk. A sávok bevezetését csak jövőre javaslom. Most a kedvezmények kivezetése mellett állok.  
 
Halász Terézia, képviselő: A sávos megoldást tartom jónak, de az első sávig, 150 m2-ig maradjon a 
jelenlegi adó, fölötte kezdődjön az emelés.  
 
dr. Vida Rolland, bizottsági tag: Az előterjesztést javítani kell a sávos javaslatnál, pontosítani szükséges. 
Emeljük ki, hogy a kedvezmények kivezetése nem az energiaválság miatt merült fel, hanem a rendszerünk 
aránytalanságai miatt. A közmeghallgatásra ezt az előterjesztést visszük vagy a konkrét emelési 
javaslatunkat? 
 
Király Péter, bizottsági tag: Kedvezmények eltörlése mellett vagyok, a sávos számolás bevezetése 
bonyolítást hoz magával.  
 
Deltai Károly, polgármester: Opciókat vigyünk a közmeghallgatásra.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Két utunk van, eltöröljük az ingatlanadó kedvezményeket, a 
másik, hogy sávosan emelést vezetünk be. Szavazzunk arról, hogy ezt az előterjesztést vigyük-e a 
közmeghallgatásos testületi ülésre. 
  
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag – 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen – elfogadja 
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az alábbi állásfoglalást: 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
70 /2022. (X.03.) számú PÜB állásfoglalása 

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

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról 
szóló rendeleteinek felülvizsgálata 

 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az előterjesztést közmeghallgatáson tárgyalásra alkalmasnak 
tartja. 
 
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     
   levezető elnök                                                     hitelesítő 
 


