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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 10.  napján 18 órakor megtartott 
rendkívüli testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
                                           Pintér József - alpolgármester 
   Bors István-  képviselő 

Hegyi István - képviselő 
   Kalló János -  képviselő    
                Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Tisztelt Képviselőket és a Jegyző Asszonyt. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testületi ülés  határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen van.  
 
A meghívóban szereplő egy napirend vonatkozásában azért tartottam fontosnak a Tisztelt Képviselő-testület 
rendkívüli ülésen történő összehívását, hogy a kivitelezést elvégző vállalkozó részéről benyújtott számla 
kiegyenlítésre kerülhessen. A 2012. évi költségvetési rendeletünkben ez a kiadás nem szerepel. 
 
Tóthné Szigeti Éva polgármester megállapította, hogy Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
 
Nyílt ülés 
 
1. Napirendi pont 
 
Óvoda előtti térburkolás és a településen elvégzett parkosítás és növényesítési munkák elvégzéséről szóló 
teljesítés igazolás megismerése és elfogadása 
Előterjesztő : Tóthné Szigeti Éva - polgármester 
 
 
 

1. napirendi pont 
 

Óvoda előtti térburkolás és a településen elvégzett parkosítás és növényesítési munkák elvégzéséről szóló 
teljesítés igazolás megismerése és elfogadása 

 
 

Tóthné Szigeti Éva:  A korábbi testületi ülések alkalmával egyeztetésre került a testülettel ezen munkák 
elvégzésének szükségessége. A település központ felújítása során felbontásra került térburkoló anyag az óvoda 
előtti területen lerakásra került, járdát alakítottunk ki. Ezen munka elvégzéséhez szükség volt a zöldterület 
rendezésére, hogy a terület szabaddá váljon és a járdát használni lehessen. Ezzel egyidőben további parkosítási 
feladatok is elvégzésre kerültek településünkön. Javaslom a teljesítés igazolások elfogadását és a benyújtott 
számlák kiegyenlítését. 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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26/2012. (IV.10.) .t. határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Kuslics Péter Kertépítő egyéni vállalkozó által 
benyújtott Teljesítés igazolásokat megismerte és elfogadja. 
A számlák kiegyenlítéséhez, összesen 2.499.392 Ft összegben 
hozzájárul. 
 
Határidő: azonnal 

        Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

 
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést  18 óra 35 perckor bezárta. 
 
 

Kmf.  
 

 
 Tóthné Szigeti Éva                     Olaszyné Fülöp Anita 
 polgármester                       jegyző 
 
 
 


