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Iktatószám: Á/ 2 -    /2022 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2022. június 28-án 18:00 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly     polgármester 
dr. Vida Rolland    bizottsági tag, levezető elnök 
Király Péter     bizottsági tag, hitelesítő 
Láng Richárd     bizottsági tag 
Koltai Piroska     képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Hoós Péter     műszaki ügyintéző 
 
dr. Vida Rolland levezető bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, a bizottság határozatképes. A 
napirendről levenni javasolja: Csibe Bölcsi Nonprofit Kft. kérelme és Közétkeztetés közbeszerzés 
lezárása napirendi pontokat. A bizottság a napirendet elfogadja határozathozatal mellőzésével. 
Bizottsági elnök hitelesítőnek felkéri Király Péter bizottsági tagot. 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Önkormányzati járdafelújítási program / Telki, Rákóczi utca (Tölgyfa utca-Erdő sor közötti 
szakaszt járdafelújítási munkák kivitelező kiválasztása 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./Telki Óvoda pedagógia asszisztens státusz engedélyezése 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./Településrendezési eszközök módosítása és változtatási tilalom elrendelése 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./2022.évi Szociális tűzifa támogatás pályázati igény benyújtása 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./A polgármester jutalmáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Zárt ülés 
 
6./Útfelújítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárása 
Előterjesztő: polgármester 
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Napirend tárgyalása: 

 
1./ Önkormányzati járdafelújítási program / Telki, Rákóczi utca (Tölgyfa utca-Erdő sor közötti 
szakaszt járdafelújítási munkák kivitelező kiválasztása 

Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
dr. Vida Rolland, levezető elnök: Három ajánlatot kért be a hivatal. 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Puhi Tárnok Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Nem több mint a Magyar Falu 
programban elnyert összeg. 
 
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 

   43 /2022. (VI.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Önkormányzati járdafelújítási program / Telki, Rákóczi utca ( Tölgyfa utca-Erdő sor közötti 
szakaszt járdafelújítási munkák kivitelező kiválasztása 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program keretében 
támogatásban részesített Önkormányzati járdafelújítási program / Telki, Rákóczi utca ( Tölgyfa utca-
Erdő sor közötti szakaszt járdafelújítási munkák elvégzése tárgyú fejlesztés megvalósítására kiírt 
pályázatot érvényesnek és eredményesnek minősít. 
 
A beérkezett árajánlatok közül a Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft. árajánlatát fogadja el.  

A kivitelezési költségekre vonatkozó 7.596.958, - Ft +Áfa összeget az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                         
 
2./Telki Óvoda pedagógia asszisztens státusz engedélyezése 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Nem találtak óvodapedagógust, ezért a harmadik pedagógiai asszisztens 
szerződését meghosszabbítani célszerű és szükséges.  
 
Deltai Károly, polgármester: Az érintett szeretne maradni, nemsokára óvoda pedagógusi végzettsége 
lesz. 
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan - 3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
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az alábbi állásfoglalást: 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

       44 /2022. (VI.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Telki Óvoda létszámfejlesztés kérdése 

Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki Óvoda létszámkeretét 
határozott időre a 2022/2023 nevelési évre terjedő időre 1 fő pedagógiai asszisztens létszámmal bővíti. 

A személyi juttatások fedezetét a 2022 és 2023.évi költségvetés biztosítja. 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
3./ Településrendezési eszközök módosítása és változtatási tilalom elrendelése 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
dr. Vida Rolland, levezető elnök: 5 millió Ft + Áfa lenne a Kasib Mérnöki Iroda Kft. megbízása, hogy 
a HÉSZ kötelező felülvizsgálatának feladatát elvégezze, a képviselő testület a változtatási tilalomról 
dönene ugyanennek a napirendi pontnak a keretében. 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Egy HÉSZ módosítás nagyon hosszú folyamat, valószínűleg a számla nem az 
idei költségvetést terheli. 
 
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 

       45 /2022. (VI.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

 Településrendezési eszközök módosítására irányuló szerződés megkötése 

Telki község Önkormányzatának Képviselő-testülete megindítja a Helyi Építési Szabályzat módosítását, 
a Vt-A2, Vt-A3(1), Lke-E1 (1) övezet elhelyezhető lakásszámra, övezeti előírásainak pontosítása 
érdekében.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges véleményezési anyag 
elkészítésére szóló szerződés megkötésére a Kasib Mérnöki Iroda Kft-vel.  

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
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4./ 2022.évi Szociális tűzifa támogatás pályázati igény benyújtása 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
dr. Vida Rolland, levezető elnök: Szociális bizottság tárgyalta, szokásos 50 m3-es mennyiséget 
javasolnak, sajnos nem tudjuk, hogy a tél mit hoz a gázellátás szempontjából. 
 
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 

      46 /2022. (VI.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

2022.évi Szociális tűzifa támogatás pályázati igény benyújtása 
 

1. Telki község Önkormányzat úgy határoz, hogy a szociálisan rászorult lakosok szociális célú 
tűzifavásárlásának támogatásához a belügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2022. évi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1 pont és a pályázati kiírás alapján 
pályázatot nyújt be kemény lombos tűzifa igénylésére 15.000.- Ft+Áfa/erdei m3 tűzifa támogatási 
összeg igénylésére a Magyar Államkincstár felé.  
 
2. A pályázat keretében 50 erdei m3 tűzifára vonatkozó pályázatot terjeszt elő igényt.  
 
3. A Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján benyújtandó pályázathoz szükséges önerő 
összegét összesen 63.500.-Ft saját forrást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének szociális kerete 
terhére biztosítja.  
 
4. A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.  
 
5. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülő szociálisan 
rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér.  
 
6. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 
benyújtására.  
 
Határidő: 2022. augusztus 31.  
Felelős: polgármester 
 
5./A polgármester jutalmáról 
Előadó: bizottsági elnök  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly polgármester elhagyja a helyiséget érintettség miatt. 
 
dr. Vida Rolland, levezető elnök: Jelentős béremelése volt a polgármesternek, korábban mindig 
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jutalommal tartottuk a bérszínvonalat. Most nem három, hanem 1 havi jutalmat javaslok. 
 
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 
       47 /2022. (VI.28.) számú PÜB állásfoglalása 

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

A polgármester jutalmáról 
 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy Deltai Károly polgármestert 1 havi bruttó illetményének 
megfelelő összegű jutalomban részesítse. 
 
Határidő: 2022. július 5. 
Felelős: jegyző, pénzügyi csoport 
 
dr. Vida Rolland, levezető elnök: Zárt ülést rendelek el. 
 
Zárt ülés 
 
6./Útfelújítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárása 
  

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

       48 /2022. (VI.28.) számú PÜB állásfoglalása 
 

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

Útfelújítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárása 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Útfelújítási munkák elvégzése 
Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
1. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 1. számú részajánlattételi szakaszát érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja az alábbiak szerint: 

 a Grilgép Közmű és Útépítő Kft. (2040 Budaörs, Stefánia utca 32.), a VIA-NORTONIA 
Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.), a VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/a.) és a PUHI-Tárnok Út- és 
Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlata érvényes, 

 az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 

 a közbeszerzési eljárás eredményes és  
 nyertes a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlattevő. 

 
2. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárást a 2.számú részajánlatételi felhívása tekintetében 
eredménytelenül zárja le az alábbiak szerint: 
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 a Grilgép Közmű és Útépítő Kft. (2040 Budaörs, Stefánia utca 32.), a VIA-NORTONIA 
Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.), a VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/a.) és a PUHI-Tárnok Út- és 
Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlata érvényes, 

 az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 

 a közbeszerzési eljárást eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel 
arra, hogy Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy a Kbt. 53. § (5) 
bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indított mivel a fedezet nem áll még 
rendelkezésre, azaz Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást amennyiben a 
finanszírozási forrás a Megrendelő részére nem kerül rendelkezésre bocsátásra. Jelen esetben a 
fedezet nem áll rendelkezésre és nem is várható, hogy rendelkezésre fog állni, így Ajánlatkérő 
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak 
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]. 
 

3. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 3. számú részajánlattételi felhívása tekintetében 
eredménytelenül zárja le az alábbiak szerint: 

 a Grilgép Közmű és Útépítő Kft. (2040 Budaörs, Stefánia utca 32.), a VIA-NORTONIA 
Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.), a VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/a.) és a PUHI-Tárnok Út- és 
Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlata érvényes, 

 az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 

 a közbeszerzési eljárást eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel 
arra, hogy Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy a Kbt. 53. § (5) 
bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indított mivel a fedezet nem áll még 
rendelkezésre, azaz Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást amennyiben a 
finanszírozási forrás a Megrendelő részére nem kerül rendelkezésre bocsátásra. Jelen esetben a 
fedezet nem áll rendelkezésre és nem is várható, hogy rendelkezésre fog állni, így Ajánlatkérő 
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak 
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]. 
 

4. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 4. számú részajánlattételi szakaszát érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja az alábbiak szerint: 

 a Grilgép Közmű és Útépítő Kft. (2040 Budaörs, Stefánia utca 32.), a VIA-NORTONIA 
Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.), a VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/a.) és a PUHI-Tárnok Út- és 
Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlata érvényes, 

 az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 

 a közbeszerzési eljárás eredményes és  
 nyertes a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlattevő. 

 
Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy a Kb. 53. § (5) bekezdése alapján a 4. 
rész esetében feltételes közbeszerzési eljárást indított amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési 
körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az 53. § (1) bekezdésben foglalt határidőt követően 
bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő pályázatot 
nyújtott be egy magasabb műszaki tartalommal, így amennyiben a pályázat eredményesen zárul, azaz a 
támogatásra irányuló igény elfogadásra kerül Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a 
4. részben. A képviselő-testület megállapította, hogy a benyújtott pályázat esetében a támogatásra 
irányuló igény még nem került elfogadásra, de a Támogató tartaléklistára vette, így a 4. rész esetében 
az eredménytelenségi ok nem áll fenn jelenleg. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. részajánlat és a 4. részajánlat tekintetében a 
vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Több hozzászólás nem volt. dr. Vida Rolland, levezető elnök megköszöni a tagoknak és minden 
jelenlévőnek a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
  dr. Vida Rolland          Király Péter 
  levezető elnök                                            hitelesítő 
 


