
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. május 8-án megtartott 

soron kívüli képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Enyedi Ferencné képviselő 

  Lászlóné Kun Erzsébet képviselő 

                        Keresztes Péter Pál képviselő 

  Virágné Lukács Gabriella képviselő 

  Vágner Olivér képviselő 

 

                         Dr. Hajdú László  jegyző 

 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 6 fő képviselő 

jelen van, Nagy Sándor és Kovács Péter József képviselők hiányoznak, a képviselőtestület 

határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Vágner Olivér  képviselőket 

javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirend elfogadását, mely a 

következő: 

 

Napirend: 

 

1./ A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

A napirendet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

24/2009.(V.08.) önkormányzati határozata 
 

A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló módosított 

1997. évi C. törvény 23.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Hely Választási 

Iroda Vezetőjének indítványára a Helyi Választási Bizottság  

 

 



1./ Tagjai:       Varga Ferenc     Kétpó, Felszabadulás út 20.sz. 

Csontos Jánosné   Kétpó, Október 6. út 2. sz. 

Veres Lajosné    Kétpó, Arany János út 2. sz. 

Turai Mihály    Kétpó, Béke út 17. sz. 

Szűcsné Gyarmati Irén  Kétpó, Béke út 37. 

szám alatti lakost m e g v á l a s z t j a. 

 

2./ Póttagjának : 

 

   Búsi Lajos Lászlóné Kétpó, Felszabadulás út 8. sz. 

   Kisné Lévai Katalin  Kétpó, Kossuth út 6. szám alatti lakost m e g v á l a s z t j a. 

 

 

3./ A Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai a polgármester előtt esküt / fogadalmat/ 

tesznek melynek időpontjáról az érintetteket a helyi választási iroda vezetője értesíti. 

 

Határidő: 2009. május 11. 

Felelős: Dr. Hajdú László jegyző 

 

Erről a határozatról értesül: 

1./ Képviselő – testület tagjai helyben 

2./ Megválasztott személyek lakásukon 

3./ Boldog István Polgármester helyben 

4./ Dr. Hajdú László jegyző helyben értesül. 

 

Boldog István polgármester: a Falunap előkészületei megtörténtek, valamint a traktor árverése 

is. Az adókat megpróbáljuk behajtani amennyire csak tudjuk, ha más nem inkasszálunk, 

hiszen nagyon kell a pénz az önkormányzatnak. A Leader keretein belül lehetőség van egy 

utazásra, remélem lesz rá jelentkező. Június 6-án egy nagy rendezvényre kerül sor 

Törökszentmiklóson, a megyei települések találkozójára. Még arról szeretném tájékoztatni a 

képviselőtestületet, hogy a közel jövőben a településen történő rablásokat nem tudjuk 

megakadályozni, mert egyes lakosok a disznóvásárlókat fogadják, körbevezetik a faluban, 

nem értik meg,hogy nem azért a pár malacért jönnek, hanem körbenézni. 

 

Dr. Hajdú László jegyző: a temető rendeletünk szabálysértési részét módosítani szükséges, 

melyet a következő ülésre tervezem előterjeszteni. 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

/ Boldog István /   kmf.                        / Dr. Hajdú László / 

  Polgármester               jegyző 

 

 

 

 

/ Vágner Olivér /             / Virágné Lukács Gabriella / 

    Képviselő        képviselő 


