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Iktatószám: Á/      -   /2020 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2020. szeptember 14-én 18:00 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 
Móczár Gábor     alpolgármester 
Halász Terézia     képviselő 
dr. Vida Rolland    képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Vetési Vincéné     pénzügyi csoportvezető 
 
dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket, 
megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.  
 
A bizottság a napirendet határozathozatal mellőzésével elfogadta. Hitelesítőnek felkéri Király Pétert. 
 
Javasolt napirend:  
1. / Közterület karbantartást szolgáló eszközök beszerzése pályázat értékelése 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Eszközbeszerzés az egészségügyi alapellátás fejlesztése érdekében pályázat értékelés 
Előterjesztő: polgármester 
 

Napirendek tárgyalása: 

1./ Közterület karbantartást szolgáló eszközök beszerzése pályázat értékelése Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Hoós Péter műszaki ügyintézőnk nem tud jelen lenni.  

dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök: Három értékelhető pályázatot kaptunk. Az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra kiegészítve a legkedvezőbb ajánlat 
összegével. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
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Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

 56/2020. (IX.14.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Közterület karbantartást szolgáló eszközök beszerzése pályázat értékelése 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Közterület karbantartását 
szolgáló eszközbeszerzés” tárgyú pályázat keretében a pályázatok értékelése alapján a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó Hosagép Kft.-t (2040 Budaörs, Szabadság út 77.) jelöli ki pályázat nyertesének. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés, megrendelés aláírására. 
 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
2./ Eszközbeszerzés az egészségügyi alapellátás fejlesztése érdekében pályázat értékelés 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Egyeztettünk minden egyes eszközről, defibrillátor is van benne, a faluban 
ez lenne az 5.-ik, egy az iskolában, egy az idősek otthonában, kettő van a rendelőben.  

dr. Vida Rolland, képviselő: Az árajánlatok nyilvánosak? A pályázók látják egymás árait.  

dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök: Három értékelhető pályázatot kaptunk. Az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra kiegészítve a legkedvezőbb ajánlat 
összegével. 

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 

 57/2020. (IX.14.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Eszközbeszerzés az egészségügyi alapellátás fejlesztése  
érdekében pályázat értékelés 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Eszközbeszerzés az 
egészségügyi alapellátás fejlesztése” tárgyú pályázat keretében a pályázatok értékelése alapján a 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Re-Guard Kft.-t (2089 Telki, Tücsök utca 16.) jelöli ki  pályázat 
elnyertesének. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eszközbeszerzésre vonatkozó szerződés, 
megrendelés aláírására. 
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Felelős:  polgármester 
Határidő:  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           Király Péter 
     bizottsági elnök                                    hitelesítő 


