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Iktatószám: Á/ 2 -    /2022 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
 Nyílt  

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2022. november 28-án 18:00 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendes nyílt üléséről. 
 

Jelen vannak:  
Koltai Piroska     alpolgármester 
Dr. Földvári-Nagy László   bizottsági tag, levezető elnök 
dr. Vida Rolland    bizottsági tag, hitelesítő 
Majtényi Kálmán    bizottsági tag 
Láng Richárd     bizottsági tag 
Király Péter     bizottsági tag 
Halász Terézia     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 napirendet elfogadja határozathozatal mellőzésével. Bizottsági elnök hitelesítőnek felkéri 
dr. Vida Rolland bizottsági tagot. 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Telki Napló megjelenésével összefüggő kérdések 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./Energetikai fejlesztési lehetőségek megvizsgálása   
Előterjesztő: polgármester 
 
3./Közvilágítás korlátozásával kapcsolatos intézkedési lehetőségek 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Beszámoló a 2022.évben megvalósított nagy felületű nyomvonal helyreállítási munkálatok 
elvégzéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ „Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt PR feladatok ellátása 
pályázat elbírálása 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./ Polgármester munkájáról szóló értékelés 
Előterjesztő: alpolgármester 
 

Napirend tárgyalása: 

1./ Telki Napló megjelenésével összefüggő kérdések  
Előadó: polgármester 
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Egyetértek az előterjesztésben foglaltakkal, a papírt meg kell 
venni előre. Esetleg a példányszámot is csökkenteni kellene. 
 
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 

 86 /2022. (XI.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Telki Napló megjelenésével összefüggő kérdések 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki Község Önkormányzatának 
havonta megjelenő, ingyenes hírmagazinja a „Telki Napló” 2023.évi megjelenéséhez szükséges 
alapanyag (papír) beszerzéséhez szükséges forrást 1.048.200.- Ft+Áfa összegben biztosítja a 2022.évi 
költségvetésének tartalékkeret terhére. 
 
A testület egyúttal hozzájárul a kiadvány nyomdai munkáihoz szükséges alapanyag előzetes 
beszerzéséhez, melyhez   1.048.200.- Ft+Áfa összeget a 2022.évi költségvetésben biztosítja. 
 
Felelős:              polgármester 

Határidő:          azonnal                        
 
2./Energetikai fejlesztési lehetőségek megvizsgálása   
Előadó: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
(Majtényi Kálmán megérkezik.) 
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Jó lenne következő testületi ülésre 3 árajánlatot bekérni 
különböző szakembertől vagy cégtől, aki energetikai auditot végezne. Az energetikai audit célja és 
eredménye, egy olyan szakmai anyag elkészítése, amely alkalmas beárazásra és konkrét javaslatokat 
tartalmaz (cselekvési intézkedés, típusok, darabszámok stb.)  Továbbá javaslom az előterjesztésben 
szereplő másik határozati javaslattal kapcsolatban, hogy telkek értékesítésről ne döntsünk az audit előtt, 
ezt a részét javaslomvegyük le a napirendről. 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen – elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

  87 /2022. (XI.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Energetikai beruházások előkészítése 
 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzati intézményeket érintő energetikai 
megtakarítást eredményező beruházások előkészítéséhez szakembert von be, az szakértői munkák 
elvégzéséhez szükséges forrásokat biztosít a 2022.évi költségvetés tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

  88 /2022. (XI.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Energetikai beruházások megvalósításához szükséges források biztosítása 
 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzati intézményeket érintő energetikai 
megtakarítási beruházások megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról az 
energetikai beruházási program ismeretében kíván dönteni. 
 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
3./ Közvilágítás korlátozásával kapcsolatos intézkedési lehetőségek 
Előadó: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: A közbiztonság fontosabb mint a spórolás, illetve a megfelelő 
információ nem áll rendelkezésre ezért javaslom, hogy ne hajtsunk végre közvilágítás korlátozást.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen – elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

  89 /2022. (XI.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Közvilágítás korlátozásával kapcsolatos intézkedési lehetőségek 
 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település közigazgatási területén a 
közvilágítási feladatellátáshoz kapcsolódó villamosenergia megtakarításhoz kapcsolódóan 
energiamegtakarítási intézkedést nem hajt végre. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4./ Beszámoló a 2022.évben megvalósított nagy felületű nyomvonal helyreállítási munkálatok 
elvégzéséről 
Előadó: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Dr. Vida Rolland, bizottsági tag: A jövő évi tervbe vegyük bele a Tücsök utca aszfaltozását is, ahol nincs 
jelenleg aszfalt.  
 
Hoós Péter, műszaki ügyintéző: Úgy tudjuk megvalósítani, mint anno a Napsugár utat, azaz egy majdani 
útépítés esetén el kell bontani az aszfaltot. Csak egy egyszerű aszfaltozás férne bele a költségekbe, 
szegélyek és csapadékvízelvezetés nélkül. Sok üres telek van, az építkezések során még úgyis tönkre 
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tennék az utat. Az aszfaltozással érintendő utcák listáját nem tenném még publikussá, mert a konkrét 
közbeszerzés lehet olyan költségű lesz, hogy nem fér bele minden előre eltervezett utcaszakasz. 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen – elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

  90 /2022. (XI.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Beszámoló a 2022.évben megvalósított nagy felületű nyomvonal helyreállítási 
 munkálatok elvégzéséről 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat közigazgatási 
területén megvalósított nagy felületű nyomvonal helyreállítási munkálatok elvégzéséről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
5./ „Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt PR feladatok ellátása 
pályázat elbírálása 
Előadó: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök:  Javaslom ezt vegyük le a napirendről.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen – elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

  91 /2022. (XI.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 

A Pénzügyi Bizottság a „Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt 
PR feladatok ellátása pályázat elbírálása napirendi pontot leveszi a napirendről. 
 
6./ Polgármester munkájáról szóló értékelés 
Előadó: alpolgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Javaslom az előterjesztésben megismertek alapján szavazzunk. 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen – elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

  92 /2022. (XI.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

 
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Deltai Károly polgármesternek, hogy megfeszített munkával és 
felelősséggel dolgozik azon, hogy Telki a lehető legkisebb megrázkódtatással vészelje át az előttünk álló 
válságos időszakot. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
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 


