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2019. augusztus 26-i rendes ülésére 

 

 

 

 

Előterjesztés 

A nyári intézmény karbantartási munkákról 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:    2019.08.26. 

A napirendet tárgyaló ülés:     Képviselő-testület  

Az előterjesztést készítette:     jegyző 

Előterjesztő:      Polgármester  

A napirendet tárgyaló ülés típusa:    nyílt / zárt  

A napirendet tárgyaló ülés típusa:    rendes / rendkívüli  

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített  

A szavazás módja:      nyílt / titkos 

 

1.Előzmények, különösen az adott tárgykörben hozott korábbi testületi döntések és azok 

végrehajtásának állása: ------ 

2. Jogszabályi hivatkozások:  

3.Költségkihatások és egyéb szükséges feltételeket, illetve megteremtésük javasolt forrásai: 
Nincs 

 

4. Tényállás bemutatása:  

 

A Telki Óvoda Harangvirág utca 3. és Tengelice utca 3. szám alatti épületében - 2019. nyár 

elején a karbantartó személyzet tapasztalatai alapján műszaki állapotfelmérést készítettünk. 

 

Az állapotfelmérés alapján a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Csoportja – az intézményvezetővel és karbantartást végző Szabó Sándor E.V.-val konzultálva 

- felmérte a megoldásra váró problémákat, elkészítette az intézmények nyári karbantartási 

munkáinak tervét.  

 

Az intézmények működésének rendje a karbantartási terv ütemezett végrehajtásához lett 

igazítva. 

 

A munkákat szakkivitelezők és Szabó Sándor E.V. végezte el, így az önkormányzatot a 

megvásárolandó, beépítendő anyagok költsége terheli. 

 

A 2019. évi nyári intézmény karbantartási tervből a következő célok valósultak meg a 

karbantartó cég és a szakkivitelező vállalkozók munkájának eredményeként. 

 

 

1. 

Telki Óvoda 

Harangvirág utca 3. 

 

- Iroda helységek padlóburkolatának cseréje 

- Maci csoport és Tulipán csoport nyílászáróinak cseréje 

- Vizes blokkok tisztasági festése 

- Homokozók felásása 

- Izzók cseréje 

- Ereszek takarítása 

- Udvari előtető alátámasztás cseréje 

- Lomtalanítás elvégzése 



- Szaniterek vízkőmentesítése 

- átereszek tisztítása 

 

2. 

Telki Óvoda 

Tengelice utca 3. 

 

- Udvari kijáratok körüli fa burkolat térkőre történő cseréje 

- Vizes blokkok tisztasági festése 

- Homokozó felásása 

- Izzók cseréje 

- Teraszajtók beállítása 

- Öltöző szekrények és fiókok fogantyúinak megerősítése, cseréje 

- Szaniterek vízkőmentesítése 

- Kerti csapok ellenőrzése és cseréje 

- Darázsírtás elvégzése 

- Udvari fa játszóeszközök festése 

- Lomtalanítás elvégzése 

 

A nyári karbantartási munkák a 2019.évi költségvetési rendeletben meghatározott keretből 

kerültek finanszírozásra. A kazánok fűtési szezont megelőző karbantartására szeptember 

hónapban kerül sor. 

 

 

Telki, 2019. augusztus 22. 

 

Deltai Károly 

Polgármester 

 

Határozati javaslat 

Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

/2019. (VIII.     ) Öh. számú 

határozata 

 

A nyári intézmény karbantartási munkákról 

 

Telki község Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi nyári intézmény karbantartási 

munkákról szóló tájékoztatót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


