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Iktatószám: Á/ 2 -    /2022 
Pénzügyi Bizottság 

Rendkívüli 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2022. május 2-án 18:00 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly     polgármester 
Dr. Földvári-Nagy László   bizottsági tag, levezető elnök 
dr. Vida Rolland    bizottsági tag 
Király Péter     bizottsági tag, hitelesítő 
Majtényi Kálmán    bizottsági tag 
Halász Terézia     képviselő 
Koltai Piroska     képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Szilágyi Gábor     pénzügyi csoportvezető  
Hoós Péter     műszaki ügyintéző 
 
 
Dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, a bizottság 
határozatképes. A napirendet a bizottság elfogadja határozathozatal mellőzésével. Bizottsági elnök 
hitelesítőnek felkéri Király Péter bizottsági tagot. Szilágyi Gábor volt pénzügyi csoportvezető 
megköszönte a közös munkát és elment. 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Telki Zöldmanó Óvoda, Tengelice utcai épület csoportszobáinak árnyékolása 
 
Zárt ülés: 
2./ Útfelújítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú Közbeszerzési eljárás 
dokumentációjának elfogadása  
 
Napirend tárgyalása: 

 
1./ Telki Zöldmanó Óvoda, Tengelice utcai épület csoportszobáinak árnyékolása 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Napvitorlák, napvitorla szerelvények, a gerendák talapzatát 
adományban felajánlották, továbbá a tartóoszlophoz van pénzbeli felajánlás, betonozással járó 
munkálatokat és a beépítést kellene nekünk fedezni.  
 
Hoós Péter, műszaki ügyintéző: Legyen egy keret, amit költhetünk erre, például 500 ezer forint, ha a 
felajánlások miatt kevesebbet kell költeni, azt visszahozzuk. 
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Deltai Károly, polgármester: Mekkora a felajánlás nagyságrendje? 
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Jó pár százezer forint. 
 
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 
27   /2022. (V.03.) számú PÜB állásfoglalása 

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

 
 Telki Zöldmanó Óvoda, Tengelice utcai épület csoportszobáinak árnyékolása 

 
Telki község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Telki Zöldmanó Óvoda, Tengelice utcai épület 
csoportszobáinak árnyékolásának kiépítéséhez kapcsolódó munkadíjakra 500.000,- Ft összeget biztosít 
a Telki Zöldmanó Óvoda költségvetésében a 2022.évi tartalékkeret terhére. 
 
Határidő:  ………………….. 
Felelős:  polgármester 

 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Zárt ülést rendelek el. 
 
Zárt Ülés: 

 
2./ Útfelújítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú Közbeszerzési eljárás 
dokumentációjának elfogadása  
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

28/2022. (V.03.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Útfelújítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás 
dokumentációjának elfogadása 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Útfelújítási munkák elvégzése 
Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációját jóváhagyja. 
 
A kivitelező kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény 115.§. alapján indított 
közbeszerzési eljárást kíván meghirdetni.  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                        
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Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

29 /2022. (V.03.) számú PÜB állásfoglalása 
 

Bíráló Bizottsági felállítása 
 
Telki község Önkormányzat Pénzügyi Bizottság bíráló bizottságot állít fel a közbeszerzési eljáráshoz. 
Tagok: Keres Anita, az Oktfon Kft képviselője, Hoós Péter, Viszneki Erika, dr. Lack Mónika. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                        
 
 
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          Király Péter 
     bizottsági elnök                                            hitelesítő 


