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Iktatószám: Á/      /2020 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2020. február 24.-én 18:15 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly     polgármester 
dr. Földvári-Nagy László   bizottsági tag, levezető elnök 
Koltai Piroska     bizottsági tag, hitelesítő 
Király Péter     bizottsági tag 
Láng Richárd     bizottsági tag 
Majtényi Kálmán    bizottsági tag 
Móczár Gábor     alpolgármester 
Halász Terézia      képviselő 
dr. Vida Rolland    képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Vetési Vincéné     pénzügyi csoportvezető 
Hoós Péter     műszaki ügyintéző 
 
dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket, 
megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Hitelesítőnek felkéri Koltai 
Piroskát. A bizottság határozathozatal mellőzésével a napirendet elfogadta. 
 
Javasolt napirend:  
1./ „Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak 
ellátása” megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ „Telki Község közigazgatási területén belül történő településüzemeltetési és 
közterületfenntartási feladatok elvégzése” megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
Napirendek tárgyalása: 

1./ „Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak 
ellátása” megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök: Javaslom szavazzunk az előterjesztésről. 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag - 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
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Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

   16 /2020. (II.24.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

„Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátása” 
megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása 

 
Telki község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Telki Község Önkormányzatának 
tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerint nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. 
 
A közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívását elfogadja. Az ajánlattételi eljárást megindító 
felhívás a határozat mellékletét képezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Majtényi Kálmán, bizottsági tag: A legolcsóbb ajánlatot mindenképpen el kell fogadnunk. 4 évre szól? 
Hogy telt az első próba év? 
 
Hoós Péter, műszaki ügyintéző: Igen be kellett jelölni, hogy az ár számít, így gyakorlatilag igen.  
 
Koltai Piroska, bizottsági tag: Hogyan telt az elmúlt egy éves próbaidőszak? Van ebben a kiírásban 
minőségi vagy mennyiségi változás az egy évvel ezelőttihez képest?  
 
Deltai Károly, polgármester: A tartalom annyiban lett korrigálva, hogy tudjuk, hogy a sportcsarnok miatt 
nő a feladatmennyiség. Jók az 1 éves tapasztalataink, a szemétszedés az, ami nem működik annyira jól, 
de ez a mennyiség növekedése és az emberek viselkedése miatt van. 
 
dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök: Javaslom szavazzunk az előterjesztésben szereplő 
második határozati javaslatról is. 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag - 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
   17 /2020. (II.24.) számú PÜB állásfoglalása 

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

  
„Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottsági tagok megválasztásáról 
 

Telki község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 
épületek üzemeltetési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának tagjává: 
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Hoós Péter műszaki, Vetési Vincéné pénzügyi, dr. Lack Mónika jogi és Kerekes Anita közbeszerzési 
szakértelemmel rendelkező személyeket megválasztja. 
 

Felelős: polgármester 
Hatéridő: azonnal 
 
 
 2./ „Telki Község közigazgatási területén belül történő településüzemeltetési és 
közterületfenntartási feladatok elvégzése” megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Koltai Piroska, bizottsági tag: A megjelölt területben benne van a kondipark és a gördeszkapálya 
területe? 
 
Hoós Péter, műszaki ügyintéző: Igen.  
 
Majtényi Kálmán, bizottsági tag: A szelektív hulladékgyűjtő területét ki figyeli, elég rettenetes ott néha 
a helyzet. 
 
Deltai Károly, polgármester: A közterületfelügyelő ellenőrzi, illetve figyelheti kamerával ezt a területet, 
a kamerák kezelésének szabályairól pont a mai testületi ülésünkön lesz szó. 
 
dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök: Javaslom szavazzunk. 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag - 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
18  /2020. (II.24.) számú PÜB állásfoglalása 

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

 „Telki Község közigazgatási területén belül történő településüzemeltetési és közterületfenntartási 
feladatok elvégzése” közbeszerzési eljárás megindítása 

 
Telki község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Telki Község közigazgatási 
területén belül történő településüzemeltetési és közterületfenntartási feladatok elvégzése” közbeszerzési 
eljárás megindítása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerint nyílt 
közbeszerzési eljárást folytat le. 
 
A közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívását elfogadja. Az ajánlattételi eljárást megindító 
felhívás a határozat mellékletét képezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök: Javaslom szavazzunk az előterjesztésben szereplő 
második határozati javaslatról is. 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag - 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
19  /2020. (II.24.) számú PÜB állásfoglalása 

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

  
„Telki Község közigazgatási területén belül történő településüzemeltetési és közterületfenntartási 

feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottsági tagok megválasztásáról 
 

Telki község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Telki Község közigazgatási területén belül történő 
településüzemeltetési és közterületfenntartási feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló 
bizottságának tagjává: Hoós Péter műszaki, Vetési Vincéné pénzügyi, dr. Lack Mónika jogi és Kiss 
Annamária közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személyeket megválasztja. 
 

Felelős: polgármester 
Hatéridő: azonnal 
 
 
Az ülésen több hozzászólás nem volt. dr. Földvári-Nagy László levezető elnök megköszöni a bizottsági 
tagoknak és a képviselőknek a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
  dr. Földvári-Nagy László           Koltai Piroska 
     bizottsági elnök                                   hitelesítő 
 


