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Iktatószám: Á/ 2 -    /2022 
Pénzügyi Bizottság 

Rendkívüli 
 Nyílt  

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2022. december 9-én 18:00 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 

Jelen vannak:  
Deltai Károly     polgármester 
Koltai Piroska     alpolgármester 
Dr. Földvári-Nagy László   bizottsági tag, levezető elnök 
dr. Vida Rolland    bizottsági tag, hitelesítő 
Király Péter     bizottsági tag 
dr. Lack Mónika               jegyző 
  

 
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./ Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt PR feladatok ellátása 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Intézményi előirányzat felhasználás 
Előterjesztő: polgármester 
 

Napirend tárgyalása: 

1./ Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt PR feladatok ellátása 
Előadó: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Árajánlatokat kaptunk, a legjobb ár alapján tudunk dönteni. Ez 
nem a mi költségünk, megkapjuk a projektgazdától.  
 
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 

923 /2022. (XII.09.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt PR feladatok ellátása 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEHOP-2.2.2-15-2021-00150 
kódszámú, „Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt „Zsámbéki-
medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt PR feladatok ellátása tárgyú beszerzési 
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eljárás keretében a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő Talentis 
Event and Marketing Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 65.) ajánlatát hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek és 
felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumban érintett többi tagtelepülés polgármesterével közösen a 
nyertes ajánlattevővel való Megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./   Intézményi előirányzat felhasználás 
Előadó: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Bérmaradvány összeg idén 3,1 M ft. Ezt a keretet fejenként 100 e forintot 
rezsitámogatásra ki tudjuk osztani. Egységességet javaslok. Nyugdíjas kollegáknak is. Kodolányiban is 
van bérmaradvány, ezt is kiosztani javaslom rezsihozzájárulásént a dolgozóknak.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Ezt a sportszervező is megkapja?  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Ezt az intézményvezető tudja saját hatáskörben rendezni, és 
akkor mindenki ugyanolyan kiegészítésben részesül. Ezt kommunkáljuk a Telki naplóban?  
 
 
Deltai Károly, polgármester: Igen. 
 
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 

  934 /2022. (XII.09.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Intézményi előirányzat felhasználás 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az intézményi bérmaradvány 
kifizetéshez nem járul hozzá. 
 
 
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 

  945 /2022. (XII.09.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Intézményi előirányzat felhasználás 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az óvoda állományban lévő aktív 
dolgozói számára bruttó 100.000,- Ft rezsitámogatás kerül kifizetésre.  
 
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan – 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen – elfogadja 
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az alábbi állásfoglalást: 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
  956 /2022. (XII.09.) számú PÜB állásfoglalása 

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

Intézményi előirányzat felhasználás 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kodolányi Közösségi Ház 
intézményvezető és az alkalmazott számára bruttó 100.000,- Ft rezsitámogatás kerül kifizetésre. 
 
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 

  97 /2022. (XII.09.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Intézményi előirányzat felhasználás 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy sportkoordinátor részére 
sportnaphoz kapcsolódó többletfeladatokra br. 100e Ft megbízási díjat javasol kifizetésre. 
 
 
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 


