
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2018. szeptember 10-én 18:00 órai 

kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  

 

Deltai Károly     Polgármester 

Dr. Lack Mónika               Jegyző 

 

Földvári-Nagy László    Bizottsági elnök 

Szigeti Antal     Bizottsági tag 

Király Péter     Bizottsági tag 

Fóris Ferenc      Bizottsági tag 

 

Móczár Gábor     Alpolgármester 

Halász Terézia     Képviselő 

Dr. Vida Rolland     Képviselő 

Király Gábor     Rexagon Bt 

Hoós Péter     Műszaki ügyintéző 

Vetési Vincéné     Pénzügyi vezető 

 

 

Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket, 

megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. Hitelesítőnek felkéri Király Péter 

bizottsági tagot.   

 

Telki Község Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal egyhangúlag -4 fő 

bizottsági tag volt jelen a szavazáskor- határozathozatal mellőzésével az alábbi napirendet fogadja el. 

 

Javasolt napirendek 

  

1./ Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása 

Pest megyében PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat benyújtásáról 

Előadó: Polgármester 

 

Zárt ülés 

2./ Telki  Közösségi ház megvalósítás közbeszerzési eljárás lezárása 

Előadó: Polgármester 

 

 

Napirendek: 

1./ Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása 

Pest megyében PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat benyújtásáról 

Előadó: Polgármester 

 

Deltai Károly polgármester: A legnagyobb probléma, hogy nem stimmelnek a számok. A pályázatban 

arról van szó, hogy alig kell hozzátennünk forrást, de van egy olyan rész is, hogy ellátottanként van 

egy limitált összeg. Azt felszorozzuk, abból kijön egy keret. Ahhoz hozzátesszük a mi önerőnket, 

akkor az a szám egy kezelhető összeg. Ami a becsült .számok alapján kijött, az ennél lényegesen több. 

Itt 100 Millió Ft differencia van és ez még nem a közbeszerzés utáni állapot tehát ennél többre 

számítok a végső számok tekintetében. Mivel most lehet látni, hogy milyen valós érdeklődés van a 
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bölcsőde iránt -11 fő és még abból is lehet hogy visszamondják- én egyáltalán nem vagyok biztos 

benne hogy nekünk most bölcsődét kell építenünk. Én azt mondom ne adjuk be a pályázatot.  Én 

nemmel fogok szavazni.  

 

Halász Terézia képviselő: Én sem támogatom ezt a pályázatot. Amikor döntöttünk erről, hogy 

elindulunk rajta, vagy legalábbis tervezés részére kiadjuk a megbízást, akkor nem voltunk tisztában a 

jelentkezéssel. Az a 11 gyerek aki bejelentette most nem támasztja alá, hogy egy ekkora beruházásba 

belefogjunk. A Szilvi is azt mondta, hogy 20 helyet tud biztosítani, tehát még mindig van 9 fő 

tartalékunk. 

 

Szigeti Antal bizottsági tag: Ez egy bődületes összeg. Én sem támogatom.  

 

Dr. Vida Rolland képviselő: Most 2 csoportszobáról beszélünk, meg amit előírnak hozzá. 325 millióért 

3-szor ekkora családi házat lehet építeni ugyanolyan kiszolgáló helyiségekkel, luxus burkolatokkal. 

 

Deltai Károly polgármester: Ez egy egészségügyi intézménynek minősül, ennek megfelelően olyan 

dolgokat írnak elő amitől a hajad szála égnek áll és mégis meg kell csinálni ha tetszik ha nem. 

 

Móczár Gábor képviselő:  Én azt javaslom, hogy az újságcikkben legyen benne, hogy az egész 

folyamatot amiatt indítottuk meg, mert egy korábbiakhoz képest  jóval nagyobb bölcsődei ellátás 

igénye jelent meg a településen, viszont most amikor konkrét számokról van szó az Önkormányzat így 

hozta meg a felelős döntését.  

 

  

Földvári- Nagy László bizottsági elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag -4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen – javasolja 

a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását 

 

Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 

69/2018. (IX.10.) PÜB. számú 

állásfoglalása 

 

Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében 

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 

pályázat benyújtásáról 

 

 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú és „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei 

ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat keretében 

nem nyújt be pályázatot, az előzetes költségvetésből eredő magas önkormányzati önrész 

biztosítása miatt, illetve az előzetesen jelzett bölcsődei igények és a tényleges beiratkozás, 

bölcsődei jelentkezések alacsony száma miatt. 

 

Felelős: Polgármester 



Határidő: 2018.szeptember 10. 

 

 

 

Az ülésen több hozzászólás nem volt. Földvári-Nagy László levezető elnök megköszöni a bizottsági 

tagoknak és a képviselőknek a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

  Földvári Nagy László      Király Péter 

   bizottsági elnök                    hitelesítő 


