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Iktatószám: Á/ 42 -5 /2020 
Képviselő-testület ülése 

Rendkívüli ülés 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Telki Község Képviselő-testületének 2020. február 17. napján 18.15 órakor a Polgármesteri 
Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly       polgármester 
Móczár Gábor      alpolgármester 
Halász Terézia      képviselő 
Dr. Földvári-Nagy László    képviselő 
Király Péter      képviselő  
dr. Vida Rolland     képviselő 
dr. Lack Mónika     jegyző 
Vetési Vincéné      pénzügyi csoportvezető 
Hoós Péter      műszaki ügyintéző 
 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes. 6 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja.  

Telki Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal - 6 fő képviselő volt jelen a szavazáskor- 
határozathozatal mellőzésével az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Telki Község Önkormányzat képviselő-testületének 2020.évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: polgármester 
 
2. / „Extenzív és intenzív zöldterületek gondozása ,,megnevezésű közbeszerzési eljárás  
megindítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ „Telki Község Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2020 - 2024. évi fenntartási, 
kátyúzási munka” megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: polgármester 
 

Napirend megtárgyalása: 
1./ Telki Község Önkormányzat képviselő-testületének 2020.évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
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Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

12 /2020.(II.17.) számú Önkormányzati határozat 
 
Telki Község Önkormányzat képviselő-testületének 2020.évi közbeszerzési terve 

 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét az 
alábbiak szerint elfogadja:  
 

Eljárás 
tárgya 

A közbeszerzés 
tárgya 

Tervezett 
mennyiség 

Irányadó 
eljárásrend 

 

Tervezett 
eljárás 
fajtája 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

 

Építési 
tárgyú 

Úthálózat 
fenntartási, 
kátyúzási 
munkái 

teljes 
település 
közigazgatási 
területére 
kiterjedő 

 

Nemzeti 

Kbt. 115. § 
szerinti 
meghívásos 

2019. I. 
negyedév 

2020-2024. 

 

 

 

Szolgáltatási 
tárgyú 

Parkfenntartás teljes 
település 
közigazgatási 
területére 
kiterjedő 

Nemzeti Kbt. 112. 
§. 1.bek 
szerinti 
nyílt 
eljárás 

2019. I. 
negyedév 

48 hónap 

Település 
üzemeltetés 

(közterület) 

teljes 
település 
közigazgatási 
területére 
kiterjedő 

 

Nemzeti 

Kbt. 112. 
§. 1.bek 
szerinti 
nyílt 
eljárás 

2019. I. 
negyedév 

48 hónap 

Település 
üzemeltetés  

(intézményi) 

Az 
önkormányzat 
intézményeire 
kiterjedő 

Nemzeti Kbt. 112. 
§. 1.bek 
szerinti 
nyílt 
eljárás 

2019. I. 
negyedév 

48 hónap 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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2. / „Extenzív és intenzív zöldterületek gondozása ,,megnevezésű közbeszerzési eljárás 
megindítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

13 /2020.(II.17.) számú Önkormányzati határozat 
 

,,Extenzív és intenzív zöldterületek gondozása,, 
megnevezésű közbeszerzési eljárás tárgyában 

 
Telki község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a ,,Extenzív és intenzív 
zöldterületek gondozása” 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 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
14 /2020.(II.17.) számú Önkormányzati határozat 

 
,,Extenzív és intenzív zöldterületek gondozása ,, 

tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottsági tagok megválasztásáról 
 

Telki község Önkormányzata Képviselő-testülete az ,,Extenzív és intenzív zöldterületek gondozása”, 
tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának tagjává Hoós Péter műszaki, Vetési Vincéné pénzügyi, 
dr. Lack Mónika jogi és Kerekes Anita közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személyeket 
megválasztja. 
 

Felelős: polgármester 
Hatéridő: azonnal 
 
3./ „Telki Község Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2020 - 2024. évi fenntartási, 
kátyúzási munká” megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

15 /2020.(II.17.) számú Önkormányzati határozat 
 

„Telki Község Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2020 - 2024. évi  
fenntartási, kátyúzási munkái” megnevezésű közbeszerzési eljárás tárgyában 

 
Telki község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Telki Község Önkormányzat tulajdonában lévő 
úthálózat 2020 - 2024. évi fenntartási, kátyúzási munkái” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 82. § szerinti meghívásos közbeszerzési eljárás folytat le. 
 
A közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívását elfogadja. Az ajánlattételi eljárást megindító 
felhívás a határozat mellékletét képezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan – 6 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

16 /2020.(II.17.) számú Önkormányzati határozat 
 

„Telki Község Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2020 - 2024. évi fenntartási, 
kátyúzási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottsági tagok megválasztásáról 

 

Telki község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Telki Község Önkormányzat tulajdonában lévő 
úthálózat 2020 - 2024. évi fenntartási, kátyúzási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló 
bizottságának tagjává Hoós Péter műszaki, Vetési Vincéné pénzügyi, dr. Lack Mónika jogi és Pintér 
Barbara közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személyeket megválasztja. 

 
Felelős: polgármester 
Hatéridő: azonnal 
 
 

Több hozzászólás nem volt. Deltai Károly polgármester megköszöni a képviselőknek, a bizottsági 
tagoknak, a meghívottaknak és minden jelenlévőnek a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 

dr. Lack Mónika     Deltai Károly 
       jegyző                   polgármester 

 


