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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 2017. december 29-

én 13 
00 

órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  

 

J e l e n   v a n n a k: 

 

 Nagy András polgármester  

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő 

 Mészáros László  képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. A képviselők 100% megjelent 

az ülés határozatképes. A rendkívüli ülésnek egy napirendje van a településkép védelméről 

szóló rendelet-tervezet megvitatása.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el: 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017. (.........) 

önkormányzati rendelete Jászszentlászló Község településképének védelméről 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2017. (……) 

önkormányzati rendelete Jászszentlászló Község településképének védelméről 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András - polgármester - A településkép védelméről szóló rendelethez kapcsolódó 

téma a Településképi arculati kézikönyv elfogadása. A könyvet megtekintették a képviselők, 

javasolja annak elfogadását.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 

167/2017.(XII. 29.) számú határozat 

Településképi arculati kézikönyv elfogadása 

 
 

H a t á r o z a t 

 
 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a településképi arculati kézikönyvet. 
 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Nagy András - polgármester - a ismertette a rendelet-tervezet anyagát a Képviselő-testület 

tagjaival. Az előterjesztés anyaga szépen összefoglalja Jászszentlászló Község településkép 

védelméről szóló rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet elfogadását az előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Jászszentlászló Község településképének védelméről szóló 

22/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

 

 

 

K. m. f.  

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


