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Iktatószám: Á/ 2 -    /2022 
Pénzügyi Bizottság 

Rendkívüli 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2022. május 30-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, hitelesítő 
Király Péter     bizottsági tag 
Koltai Piroska     képviselő 
Halász Terézia     képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Hoós Péter     műszaki ügyintéző 
 
Dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, a bizottság 
határozatképes. A napirenden sorrend módosítást javasol. A bizottság a napirendet elfogadja 
határozathozatal mellőzésével. Bizottsági elnök hitelesítőnek felkéri dr. Vida Rolland bizottsági tagot. 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Közterületi játszóterek fejlesztése 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Közétkeztetés közbeszerzés kiírása ( zárt ülés ) 
Előterjesztő: polgármester 

 
3./ Költségvetési többlet előirányzat biztosítása  
Előterjesztő: polgármester 
 
Napirend tárgyalása: 

 

1./ Közterületi játszóterek fejlesztése 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Három pályázat érkezett, műszaki tartalom 
ugyanaz, ár a különbség. Javaslom, hogy a második helyezettet nevezzük meg.  
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
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Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
  39 /2022. (V.30.) számú PÜB állásfoglalása 

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

 
Közterületi játszóterek fejlesztése kivitelező kiválasztása 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program keretében 
támogatásban részesített Közterületi játszóterek fejlesztése tárgyú fejlesztés megvalósítására kiírt 
pályázatot érvényesnek és eredményesnek minősít. 
 
A beérkezett árajánlatok közül az S-Tér Kft. 1091 Budapest, Üllői út 5. III/23. hirdeti ki győztesnek. 
Második helyezett: Via Plaza Kft. (1186 Budapest, Tövishát utca 1. IV/12. ) 

A kivitelezési költségekre vonatkozó 4.345.657,- Ft +Áfa összeget az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         

 

Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Javaslom, hogy 3./ Költségvetési többlet 
előirányzat biztosítása napirendet vegyük előre. 

 
2./ Költségvetési többlet előirányzat biztosítása 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Hivatal dolgozóinka bérelemelése érdekében lenne 
ez. Jövő évtől 13 milliós a költségemelkedés.  
 
Halász Terézia, képviselő: Csak a köztisztviselőkre vonatkozik? 
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Igen. 
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
     40/2022. (V.30.) számú PÜB állásfoglalása 

 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
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Költségvetési többlet előirányzat biztosítása 
 
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022.évi költségvetés tartalékkeret 
terhére a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő juttatások 
előirányzatot bruttó 8.000.000.- Ft-tal megemeli. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Deltai Károly, polgármester: Irányítás és a kényes kérdésekben kérjük a tanácsát, nem napi teendője 
lenne, azt ellátják majd a pénzügyi munkatársak.  
 
Halász Terézia, képviselő: Ameddig nincs pénzügyi vezető addig a bértömegét lehet a belső ellenőr 
díjára fordítani?  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Helyettesítési díjra elmegy, illetve lehet lesz egyéb megbízás is amíg nincs 
pénzügyi vezető.  
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Jövő évi költségvetési koncepció előtt egy új fajta 
jutalmazási rendszert kellene kidolgozni, ahol a bérmaradványokat fel lehet használni. Költségvetési 
többlet előirányzat biztosítása témában már szavaztunk a belső ellenőri tanácsadásra a 2022.évi 
költségvetésben elfogadott kereten felül további 1.500.000.- Ft-ot biztosításáról. 
 
Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Zárt ülést rendelek el. 
 
 
3./ Közétkeztetés közbeszerzés kiírása (zárt ülés) 

 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

     41 /2022. (V.30.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Közétkeztetési szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, közbeszerzési 
dokumentációjának elfogadása 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki Zöldmanó Óvoda és Telki 
Pipacsvirág Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola részére közétkeztetési szolgáltatás 
biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény 112.§. 
alapján megindítja.  
Az OKFON Kft. által összeállított közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációját a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
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Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

    42 /2022. (V.30.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Bíráló Bizottsági felállítása 
 
Telki község Önkormányzat Pénzügyi Bizottság bíráló bizottságot állít fel a közbeszerzési eljáráshoz. 
Tagok: Kerekes 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          dr. Vida Rolland 
     bizottsági elnök                                            hitelesítő 
 


