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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 

2-án 10 
00

 órakor megtartott soron kívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 Patyi Norbert alpolgármester  

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő  

 Hajagos-Tóth István képviselő  

 Mészáros László képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő  

 Valentovics Beáta jegyző  

  

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, 

hogy az ülés határozatképes, 7 fő megjelent 100%-os megjelenés. 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen 

szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

Napirendi pontok: 

1. Intézkedési tervek elfogadása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármestere 

 

1. Napirendi pont. 

Intézkedési tervek elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András - polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival az Állami 

Számvevőszék a V082909 és V082952 ellenőrzési-azonosító számú Önkormányzatok 

ellenőrzése Integritás – és belső kontrollrendszer, Befektetési tevékenységek ellenőrzése- 

Jászszentlászló Község Önkormányzata c. ellenőrzési program EL-1571-001/2019. 

iktatószámú számvevőszéki jelentéshez készült intézkedési tervet. Javasolja Képviselő-

testület az intézkedési tervet hagyja jóvá.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

93/2019. (VII. 2.) számú határozat 

Intézkedési terv Állami számvevőszék  

jelentésére. 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jászszentlászló Község Önkormányzata az Állami Számvevőszék 

Integritás – és belső kontrollrendszer, Befektetési tevékenységek 

ellenőrzése- Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. című 
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jelentéssel kapcsolatban a határozat mellékletét képező intézkedési tervet 

jóváhagyja.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. július 7., intézkedési terv megküldésére 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a V082909 és V082952 ellenőrzési-azonosító 

számú Önkormányzatok ellenőrzése Integritás – és belső kontrollrendszer, Befektetési 

tevékenységek ellenőrzése- Jászszentlászló Község Önkormányzata c. ellenőrzési program 

EL-1571-001/2019. iktatószámú számvevőszéki jelentéshez készült intézkedési tervet. 

Javasolja az intézkedési terv jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

94/2019. (VII. 2.) számú határozat 

Intézkedési terv Állami Számvevőszék  

jelentésére 

 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata az Állami Számvevőszék 

Integritás – és belső kontrollrendszer, Befektetési tevékenységek 

ellenőrzése- Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. című 

jelentéssel kapcsolatban a határozat mellékletét képező intézkedési tervet 

jóváhagyja.  

 

Felelős: Valentovics Beáta 

Határidő: 2019. július 7., intézkedési terv megküldésére 

 

K. m. f. 

 

 

 

Nagy András – polgármester – a soron kívüli ülést berekesztette.  

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 

 


