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Iktatószám: Á/ 1  -    /2022 
Képviselő-testület ülése 

 Rendkívüli 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 6. napján 8.00 órakor a 
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly       polgármester 
Koltai Piroska      alpolgármester 
dr. Lack Mónika     jegyző  
Dr. Földvári-Nagy László    képviselő 
dr. Vida Rolland     képviselő 
Hoós Péter      településüzemeltetési ügyintéző 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, 4 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Telki Község Képviselő-testülete 
egyhangú szavazattal - 4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor - határozathozatal mellőzésével az alábbi 
napirendet fogadta el: 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Sport és Művészeti fesztivál megrendezése 
Előterjesztő: polgármester 
 
 
Zárt ülés 
2./ Közbeszerzési eljárás dokumentációjának részét képező vállalkozási szerződés véglegesítése 
Előterjesztő: Polgármester 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. / Sport és Művészeti fesztivál megrendezése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag– 4 fő képviselő volt jelen az ülésen – az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
72 /2022. (V.06.) Önkormányzati határozat 

 
Sport és Művészeti fesztivál megrendezése 
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Telki község önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2022.május 21-én az 
Önkormányzat által szervezendő Sport és Művészeti fesztivál megvalósításához 680.000.- Ft összegű 
forrást biztosít az önkormányzat 2022.évi költségvetési tartalékkerete terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
Zárt ülés: 
 
2. / Közbeszerzési eljárás dokumentációjának részét képező vállalkozási szerződés véglegesítése 

 
Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testület 
73 /2022. (V.06.) Önkormányzati határozat 

 
Közbeszerzési eljárás dokumentációjának részét képező vállalkozási szerződés véglegesítése 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szennyvíz csatorna nyomvonal 
felújítási és védelembe helyezési munkák elvégzése Telki közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési 
eljárás dokumentációjának részét képező vállalkozási szerződést a mellékelt tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal                       
 
 
 
Több hozzászólás nem volt. Deltai Károly polgármester megköszöni a képviselőknek és minden 
jelenlévőnek a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

dr. Lack Mónika     Deltai Károly 
       jegyző                   polgármester 


