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Iktatószám: Á/ 2 -   /2022 
Pénzügyi Bizottság 

Rendkívüli 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2022. április 13-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 
Láng Richárd     bizottsági tag 
Király Péter     bizottsági tag, hitelesítő  
dr. Lack Mónika               jegyző 
 
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. 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Telki Napló megjelenésével összefüggő kérdések 
Előterjesztő: polgármester 
 
Egyebek 
 

Napirend tárgyalása: 

 
1./ Telki Napló megjelenésével összefüggő kérdések  
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: A papír piacon napi árak lesznek a közeljövőben, a korábban kialkudott 
nyomdai árak nehezen tarthatók. Decemberig tudna raktározni magának papírt a Telki Napló kiadója, 
így kaptunk egy ajánlatot mennyibe kerülne decemberig a Telki Napló nyomtatása. Spórolás mellett is 
dönthetünk, decemberi két lappéldány helyett lehetne egy, vagy lehet úgy dönteni, hogy újra lemondjuk 
a kinyomtatást vagy elfogadhatjuk ezt a lehetőséget és a tartalék terhére megszavazhatjuk. 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Csökkentetten került be a költségvetésbe a Telki Napló nyomtatás költsége, 
mert azt terveztük év közben korrigálunk. Most a tartalék keret terhére tudunk dönteni, hogy az év 
végéig biztosított legyen a Telki Napló nyomtatása a szolgáltató által leírt megoldással.   
 
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 

19 /2022. ( IV.13.) számú PÜB állásfoglalása 
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A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Telki Napló megjelenésével összefüggő kérdések 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki Község 
Önkormányzatának havonta megjelenő, ingyenes hírmagazinja a „Telki Napló” 2022.évi 
megjelenéséhez szükséges forrást 1.239.902.- Ft+Áfa összegben biztosítsa a 2022.évi költségvetésének 
tartalékkeret terhére. 
 
A testület egyúttal hozzájárul a kiadvány nyomdai munkáihoz szükséges alapanyag előzetes 
beszerzéséhez  734.022 Ft+Áfa-ért. 
 
Felelős:              polgármester 
Határidő:           azonnal                         
 
 
Az ülésen több hozzászólás nem volt. Dr. Földvári-Nagy László levezető elnök megköszöni a bizottsági 
tagoknak és a képviselőknek a részvételt és az ülést bezárja. 
 
  
 
  Dr. Földvári-Nagy László          Király Péter 
     bizottsági elnök                                            hitelesítő 


