
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 

megtartott soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

 

Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.) 

 

 

Jelen vannak: Boldog István polgármester 

   Keresztes Péter Pál képviselő 

   Kecskés Mihályné képviselő 

   Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

   Dr. Szűcs Attila jegyző 

  Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő az 

ülésen jelen van, Vágner Olivér képviselő igazoltan van távol, a képviselő-testület 

határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Kecskés Mihályné képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

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

következő:   

 

Interpelláció 

Napirendek:  

 

1./ Előterjesztés a helyi választási bizottság  tagjainak és póttagjának  megválasztásáról 

Előterjesztő: Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

2./ Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 77/2014.(VIII.28.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus 28. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 



 

1./ Napirend    

 

Előterjesztés a helyi választási bizottság  tagjainak és póttagjának  megválasztásáról 
 

Boldog István polgármester: javaslom az előterjesztés alapján a bizottság megválasztását, lényegében 

maradnak a tagok vállalták a további megbízatást. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  
 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 78/2014.(VIII.28.) önkormányzati határozata 
 

a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-

ában kapott felhatalmazás alapján – a Helyi Választási Bizottság tagjait, póttagjait az alábbiak 

szerint választja meg: 

 

Tagok:   Turai Mihály, Kétpó, Béke u. 17. 

    László Anikó, Kétpó, Béke u. 30. 

    Virágné Elek Hortenzia, Kétpó, Béke u. 36. 

    Csontos Mónika, Kétpó, Petőfi u. 30. 

    Antalné Dobák Anita, Kétpó, III. kerület 19. 

 

 

Póttagok:   Búsi Lajos Lászlóné, Kétpó, Ond Vezér u. 8. 

Egyed Kun Andrea, Kétpó, Ond Vezér u. 7. 

 

 

Ezen határozat elfogadásával egyidejűleg a 27/2010.(VIII.12.) képviselő-testületi határozat hatályát 

veszti. 

Erről: 

1. Boldog István polgármester, Helyben  

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben  

3. Helyi Választási Bizottság tagjai, Helyben  

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben  

é r t e s ü l n e k .  

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Boldog István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről az alábbiak szerint: 

 

- a településen a beruházási munkálatok jól folynak, a választások előtt befejeződik az 

emlékpark és a piac építése, 

- a műfüves pályának nagy sikeres van, szívesen használják a fiatalok, a jövő héten 

ellenőrzés lesz, 



- a mezőgazdasági start munka jól halad, rengeteg terményt termesztettünk, készítettünk 

lekvárt, lecsót, termények eladása is történt és a közmunkások között osztottunk répát és 

burgonyát. 
 

 

Boldog István polgármestert megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

/ Boldog István /    kmf.    / Dr. Szűcs Attila / 

   polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

/ Kecskés Mihályné /      / Virágné Lukács Gabriella / 

     képviselő         képviselő 
 


