
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. október 6-án megtartott 

soron kívüli képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Enyedi Ferencné képviselő 

                        Keresztes Péter Pál képviselő 

  Lászlóné Kun Erzsébet képviselő 

  Vágner Olivér képviselő 

  Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Dr. Hajdú László  jegyző 

 

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

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

határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Lászlóné Kun Erzsébet  

képviselőket javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

A rendkívüli ülés összehívása telefonon történt, egy napirend megtárgyalásának elfogadását 

javaslom, mely a következő: 

 

Napirend: 

 

1./ Előterjesztés Kétpó, 236/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú helyiség térítésmentes 

használatba adásáról fiókpatika működtetéséről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A képviselőtestület a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó, 236/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú helyiség térítésmentes 

használatba adásáról fiókpatika működtetéséről 

 

Boldog István polgármester:   

(ismerteti a Majtényi Patika Bt. kérelmét) A Bt. még három fiókpatikát működtet és az 

előterjesztésnek megfelelően így tudja a nyitva tartást megoldani. A volt takarékszövetkezet 

helyiségét tudjuk térítésmentesen használatba adni. Szükséges a helyiség kifestése, valamint 

bútorok beszerzése, ezzel kapcsolatban már a háziorvosunkkal beszéltem.  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  

 

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

 

 

 

 



 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

49/2009.(X.06.) határozata 

 

Kétpó, 236/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú helyiség térítésmentes használatba 

adásáról fiókpatika működtetésére 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a többször módosított helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben  biztosított jogkörében eljárva, 

határozott: 

 

1. A Majtényi Patika Bt. képviseletében  Dr. Majtényi Ilona ügyvezető szakgyógyszerész 

kérelmének helyt ad, és a Kétpó, Ady E. út 10/a. szám alatt lévő – belterület – 236/1. 

hrsz-on nyilvántartott 26,40 m2 alapterületű saját tulajdonú helyiségét térítésmentesen 

– fiókpatika létesítésére – használatba adja. 

 

2. A használatba adási megállapodás megkötésével megbízza Boldog István 

polgármestert. 

 

3. Meghatalmazza Boldog István polgármestert azzal, hogy a fiókpatika helyiségének 

kialakításához a hivatal lehetőségeihez mérten hozzájáruljon.  

 

Határidő: 2009. október 9. 

Felelős: Boldog István polgármester 

              Dr. Hajdú László jegyző 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

                            4./ Dr. Majtényi Ilona 5200 Törökszentmiklós, Kossuth u. 83.sz. 

 

 

Boldog István polgármester: szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy a ravatalozó 

felújítása elkezdődött és november 1-jére szeretnénk befejezni.  

A működésképtelen önkormányzatok pályázatát benyújtottuk, de sajnos még nem tudunk 

eredményt, országgyűlési képviselő Úrnál is érdeklődtünk, de ő sem tudta, hogyan áll a 

pályázatunk. 

Nem áll jól az önkormányzat, hiszen 9 millió forint inkasszóról kaptunk értesítést, de még 

nem tették ki a számláinkra, viszont az állam 16 millió forinttal tartozik, amit remélünk 

hamarosan megkapunk.  

 

 

 

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

  Polgármester         jegyző 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /      / Lászlóné Kun Erzsébet / 



        Képviselő                  képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


