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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. 

november 11-én 8 
00

 órakor megtartott soron kívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:  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  

 Seres János Antal Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

  

 

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

az ülés határozatképes, 7 fő képviselő 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. Bizottsági tag eskütétele 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

Bizottsági tag eskütétele 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy az alakuló ülésen a 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának megválasztották Seres János Antal tagot. 

 

Felkéri a megválasztott bizottsági tagot, hogy az eskü szövegét mondja el utána, majd az 

esküokmányt írja alá.  

 

Seres János Antal Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja az esküt letette, az eskütételi 

okmányt aláírta. 

 

Esküokmány a jegyzőkönyv melléklete. 
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2. Napirendi pont.  

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a Kiskunsági Víziközmű Kft gördülő fejlesztési 

tervét. Javasolja a terv jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

130/2019. (XI. 11.) számú határozat 

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 

 

              

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskunsági 

Víziközmű-Szolgáltató Kft által összeállított gördülő fejlesztési tervet 

jóváhagyja, azzal a módosítással, hogy a gördülő fejlesztési terv 

beruházásokra vonatkozó fejezetében szereplő iszapprés beszerzése 

költségeként tervezett 15 millió Ft forráshiány megjelöléssel kerül 

beépítésre. 

 

 Határidő: Azonnal. 

 Felelős:   Nagy András polgármester 

 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

Mivel több hozzászólás nem volt Nagy András polgármester az ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


