
 1 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
___________________________________________________________________________ 
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. november 15. napján megtartott 
2011. november 6-i időközi választást követő ülésén 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Stedra Gáborné korelnök: Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert az 5 tagú testületből 5 fő jelen van. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúlag elfogad az alábbiak  
szerint: 
 
 
Napirend: 
 
1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2011. november 6-án 
megtartott időközi választás eredményéről,  és a soron következő képviselő beiktatása, 
megbízólevelek átadása 
Előadó: Szabó Ödönné HVB elnök 
(szóbeli előterjesztés) 
2.) Önkormányzati képviselő és a polgármester eskütétele 
Előadó: Szabó Ödönné HVB elnök 
(szóbeli előterjesztés) 
3.) A polgármester illetményének megállapítása 
Előadó: Stedra Gáborné korelnök 
(szóbeli előterjesztés) 
4.) A polgármester költségátalány megállapítási kérelme 
Előadó: Stedra Gáborné korelnök 
(szóbeli előterjesztés) 
 5.) Alpolgármester választása, eskütétele 
Előadó: Stefkó Imre polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
6.) Alpolgármester tiszteletdíjának megtárgyalása 
Előadó: Stefkó Imre polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
7.) Polgármesteri tisztséggel összeférhetetlenség megszüntetése 
Előadó: Stefkó Imre polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
8.) Nőgyógyászati szűrővizsgálatra támogatás megítélése 
Előadó: Stefkó Imre polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
9.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011.(…) rendelete a 
helyi csatornahasználati díjról 
Előadó: Stefkó Imre polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
10.) Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. III. n.évi költségvetési beszámolója és 
2011. december 31-ig várható bevételeinek és kiadásainak alakulása 
Előadó: Stefkó Imre polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
11.) Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Stefkó Imre polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
 
12.) Egyebek 
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1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2011. november 6-án megtartott 
időközi választás eredményéről,  és a soron következő képviselő beiktatása, megbízólevelek 
átadása 
 
Stedra Gáborné korelnök: Felkéri Szabó Ödönnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az időközi választásról, annak eredményéről, valamint 
a megüresedett képviselői posztra soros képviselőről, illetve adja át a megbízóleveleket. 
 
Szabó  Ödönné a Helyi Választási Bizottság elnöke: Köszönti a Polgármester Urat, a 
Képviselőket és a jelenlévőket. Ismerteti a 2011. november 6.-án megtartott választás 
eredményeit. Rendkívüli események nélkül és törvényesen zajlott le a választás. 
  
 Választópolgárok száma: 583 fő 
       Ebből szavazott:                 330 fő 
 
A 330 szavazatból 6 érvénytelen szavazat érkezett. A jelöltekre a szavazatok száma: 
Drobinoha Dániel 12 szavazat, Kökényné Blaskó Márta 26 szavazat, Schmidt Miklós 106 
szavazat, Stefkó Imre 180 szavazat. Gratulál a polgármester úrnak. 
  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, mivel a megválasztott Stefkó Imre polgármester 
képviselő volt, így szükséges a soron következő képviselő beiktatása. A Bizottság a választási 
eredményről szóló jegyzőkönyv alapján megállapította a soron következő képviselő 
személyét, aki Schmidt Miklós Károly 107 szavazattal. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi  
határozatot hozza: 
 
 

71/2011. (XI.14.) Kt.  határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási 
Bizottság Elnökének beszámolóját a 2011. november 6. napján megtartott 
időközi választásról elfogadja. 

 
Szabó Ödönné elnök gratulál a megválasztott tisztséghez, és átadja a megbízóleveleket. 
 
 
2.) Önkormányzati képviselő és a polgármester eskütétele 
 
Stedra Gáborné korelnök: Felkéri a HVB elnökét, hogy először a képviselő, majd a 
polgármester eskütételét bonyolítsa le. 
 
Eskütétel: először a képviselő, majd a polgármester esküt tesz. Gratuláció 
(Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
Stedra Gáborné korelnök: Megköszöni a Helyi Választási Iroda és a Helyi Választási 
Bizottság munkáját. 
 
Szabó Ödönné a Helyi Választási Bizottság elnöke távozik a testületi ülésről. 
 
3.) A polgármester illetményének megállapítása 
 
Stedra Gáborné korelnök: A megválasztott polgármester, aki eddig az alpolgármesteri 
tisztséget látta el, a közel négy hónap alatt mindig felajánlotta a tiszteletdíját. Javasolja a régi 
polgármester bérét, akinek 9-es volt a szorzója. Kéri a véleményeket. 
 
Stefkó Imre polgármester: Bejelenti érintettségét és a 3. és 4. napirendi pontok 
vonatkozásában nem kíván részt venni a szavazásban. 
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A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

72/2011.(XI.15. ) Kt.  határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Stefkó Imre főállású 
polgármester illetményének és költségátalányának megállapításával 
kapcsolatban bejelentett érintettségét és a szavazásból való kizárását elfogadja. 

 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Egyetért a javaslattal, véleménye szerint is megérdemli a 
legmagasabb összeget. Tudjuk viszont, hogy milyen sok támadás érte a képviselő-testületet 
ezért. A másik probléma, hogy nem igazán állnak jól anyagilag, meg nem tudják mi lesz 
jövőre, ezért alacsonyabb szorzót javasol. 
 
Klein Tibor képviselő: Javasolja a 9-es szorzót. 
 
Schmidt Miklós képviselő: Javasolja, hogy kapja meg a 9-es szorzót. 
 
A képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazatával meghozza az alábbi határozatát. 
 
 

73/2011.(XI.15.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november 6. 
napján megtartott időközi polgármester választáson megválasztott Stefkó Imre 
főállású polgármester havi illetményét 2011. november 6. napjától kezdődően 
havi bruttó: 347.850,- Ft-ban - azaz Háromszáznegyvenhétezer-nyolcszázötven 
forintban - állapítja  meg. 
 
Felkéri a körjegyzőt, hogy a kinevezési okmányokról gondoskodjon. 
 
Felelős:  körjegyző                        Határidő:2011.november  30. 

 
4.) A polgármester költségátalány megállapítási kérelme 
 
Stedra Gáborné korelnök: Nem kíván javaslatot tenni, felkéri a testületet, hogy tegye meg 
javaslatát. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A polgármester írásban kérte a költségátalány megállapítását.  
A költségátalány a megállapított illetményének 20-30 %-a lehet. Ha a képviselő-testület nem  
hoz  döntést  akkor  a minimális   költségátalány  illet  meg  a  polgármestert. 
 
Stedra Gáborné korelnök: Négy hónapon keresztül csinálta, nagyon sok mindent csinált a 
saját pénzéből. Januárban vissza lehet térni erre. De javasolja a 25 %-ban történő 
megállapítást. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Azt is kell nézni, hogy mennyi pénzünk van. 
 
A képviselő-testület 3 igen, 1 nem tartózkodásával meghozza az alábbi határozatát. 
 
 

74/2011.(XI.15.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete Stefkó Imre 
polgármesternek a polgármesteri tisztséggel összefüggő költségek fedezetére 
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költségátalányt állapít meg, melynek mértéke az illetményének 25 %-a, ami 
86.963,- Ft, azaz Nyolcvanhatezer-kilencszázhatvanhárom forint. 
 
Felkéri a körjegyzőt, hogy a költségátalány kifizetéséről havonta 
gondoskodjon. 
 
Felelős: körjegyző   Határidő:  2011. november  30. 

 
Stedra Gáborné korelnök: Átadja az ülés vezetését a polgármesternek. 
 
 
5.) Alpolgármester választása, eskütétele 
 
Stefkó Imre polgármester: Mind a három képviselő megérdemelné, hogy alpolgármester 
legyen. De választani kell. Nagyon sokat küzdött az egyik képviselővel már évek óta az 
igazukért, ezért javasolja Stedra Gáborné képviselőt. Reméli elvállalja. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A törvény értelmében a polgármestert illeti meg a javaslattétel 
joga az alpolgármester személyét érintően. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az 
alpolgármester megválasztásához minősített szavazat szükséges, azaz 3 igen szavazat.  
Amennyiben nincs meg a minősített szavazat, vagy a képviselő-testület az alpolgármester 
személyével nem ért egyet akkor ezt a tisztséget most nem tölti be senki. Kérdezi a jelöltet, 
hogy elvállalja-e a tisztséget? 
 
Stedra Gáborné képviselő: Elvállalja. Bejelenti érintettségét az 5. és a 6. napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
A képviselő-testület 4 igen 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatát: 
 

75/2011.(XI.15.) Kt.  határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Stedra Gáborné 
képviselő - alpolgármester jelölt - az 5. és a 6. napirendi ponttal kapcsolatos 
érintettségének bejelentését tudomásul veszi és Stedra Gábornét a szavazásból 
nem zárja ki. 

 
Stefkó Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alpolgármester 
megválasztása titkos szavazással kell, hogy történjen. Ehhez ideiglenes Szavazatszámláló 
Bizottságot kell létrehozni. A Szavazatszámláló Bizottságnak 3 főből kell állnia. Javasolja a 
következőket: 
 
Szavazatszámláló Bizottság elnöke:  Schmidt Miklós képviselő 
                                              tagjai:  Fenyődi Andrea képviselő 
                                                                 Klein Tibor képviselő  
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

76/2011.(XI.15. ) Kt.  határozat 
 
Kóspalalg Község Önkormányzatának Képviselő-testülte a titkos 
alpolgármester választáshoz ideiglenes Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. 
 
A Bizottság Elnökének:  Schmidt  Miklós képviselőt, 
                     Tagjainak:  Fenyődi Andrea képviselőt, 
                                                           Klein Tibor képviselőt 
választja. 
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Stefkó Imre polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el. 
 
Schmidt Miklós Szavazatszámláló Bizottság Elnöke: Ismerteti a választás eredményét. A 
képviselő-testület szavazata alapján 4 igen, 1 nem szavazattal Stedra Gábornét 
alpolgármesternek választotta. 
 
(A jegyzőkönyv teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 

77/2011.(XI.15. ) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Stedra Gáborné 
képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja. 

 
 
Stedra Gáborné alpolgármester leteszi az esküt. (Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
6.) Alpolgármester tiszteletdíjának megtárgyalása 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Az alpolgármester megválasztása után a képviselő-testület a 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek a kettőezernél kevesebb lakosú településen 
tiszteletdíjat állapíthat meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíját. Ennél kevesebb csak az alpolgármester írásbeli kérésére lehet megállapítani.  
 
Stefkó Imre polgármester: 3-as szorzót javasol, hiszen eddig is felajánlotta a tiszteletdíját.  
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Muszáj tiszteletdíjat megállapítani?  
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Nem, a képviselő-testület tiszteletdíjat állapíthat meg. 
Kevesebbet pedig csak írásbeli kérésére lehet az alpolgármesternek. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Javasolja, hogy a 2,5-ös szorzót állapítsa meg részére a 
képviselő-testület.  
 
A képviselő-testület a javaslatot megvitatta és 4 igen, 1 nem szavazatával meghozza az alábbi 
határozatát. 
 

78/2011.(XI.15. ) Kt.  határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Stedra Gáborné 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2011. november 6. 
napjától havi bruttó 96.625,- Ft-ban - azaz Kilencvenhatezer-hatszázhuszonöt 
forintban állapítja meg. 
 
Felkéri a körjegyzőt, hogy a tiszteletdíj havonkénti kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Körjegyző                    Határidő:  2011. november   30. 

 
 
 
7.) Polgármesteri tisztséggel összeférhetetlenség megszüntetése 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati 
törvény a főállású polgármester munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet és ez fő 
szabály. Kivételt képeznek azok a munkavégzésre irányuló jogviszonyok amilyekre a 
képviselő-testület hozzájárulásával létesíthető. Jelenleg a polgármester gazdasági társaság 
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vezető tisztségviselője. Két lehetőség van a megszüntetésre, az egyik a tisztségről való 
lemondás, a másik a képviselő-testület hozzájárulást ad. Az összeférhetetlenséget a 
megválasztását követő 30 napon belül köteles megszűntetni. Amennyiben ez nem történik 
meg, bármely képviselő indítványára a képviselő-testület a következő ülésén határozattal 
megállapítja az összeférhetetlenség fennállását és kimondja az összeférhetetlenséget, illetve 
dönthet a hozzájárulás megadásáról.  
 
Stefkó Imre polgármester: Van egy Kft-je. Úgy döntött, hogy teljesen kilép a Kft.-ből, 
átadja annak vezetését, melyről a képviselőket határidőn belül tájékoztatja. 
 
A képviselő-testület a polgármester döntését határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
8.) Nőgyógyászati szűrővizsgálatra támogatás megítélése 
 
Stefkó Imre polgármester: Nőgyógyászati szűrővizsgálat lesz a településen. A vizsgálat 
4.000,- Ft/fő. Javasolja a vizsgálat 50 %-os támogatását. 
 
Stedra Gáborné képviselő: Javasolja a támogatást, és egyben felajánlja a tiszteletdíjából 15 
fő erejéig, személyenként 2.000,-Ft-os támogatást. 
 
A képviselő-testület a javaslatot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az 
alábbi határozatát: 
 

79/2011.(XI.15.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. évvégén 
megtartott nőgyógyászati szűrővizsgálatra bejelentkezők vizsgálati díjának – 
4.000,- Ft/fő – 50 %-át kifizeti. 
A támogatást a 2011. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a kifizetésről gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester    Határidő: 2011. december 31. 
 

 
9.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011.(…) rendelete a helyi 
csatornahasználati díjról 

 
Stefkó Imre polgármester: Minden évben meg kell állapítani a csatornaszolgáltatás termelői 
díját. Az előző évhez képest 5 %-os díjnövekedést javasolnak az előző évihez képest. A 
csatornaszolgáltatás termelői díja 520 Ft/m3+Áfa. Javasolja a rendelettervezet elkészítését és 
társadalmi egyeztetésre bocsátását, majd ezt követően dönt a képviselő-testület és alkotja meg 
rendeletét.  
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

80/2011.(XI.15.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete a az önkormányzat 
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló (továbbiakban: rendelet) 
4/2011.(IV.02.) rendelet 37. § (3)-(4) bekezdése értelmében a helyi 
csatornahasználati díjról szóló rendelet-tervezetét 10 napra (2011. november 
23. – 2011. december 2.) társadalmi egyeztetésre bocsátja.  
 
Felkéri a körjegyzőt, hogy a rendeletnek megfelelően gondoskodjon a 
társadalmi egyeztetésre bocsátásról. 
 
Felelős: körjegyző   Határidő: 2011. november 22. 
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10.) Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. III. n.évi költségvetési beszámolója és 
2011. december 31-ig várható bevételeinek és kiadásainak alakulása 
 
Stefkó Imre polgármester: A III. n.éves költségvetési beszámoló és decemberig várható 
bevételek és kiadások alakulásáról az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Az 
előterjesztés és a táblázatok részletesen kidolgozott. Kéri, akinek kérdése van tegye fel. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést megvitatja és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

81/2011. (XI.15.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - 
többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79 §-a alapján a helyi 
önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló 
beszámolót és a várható bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá.  
 
1.) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló 
beszámolót a helyi önkormányzat 3/2011.(II.16.) költségvetési rendeletében 
meghatározott címrend szerint tartalmazza. 

 
2.) A képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi költségvetési előirányzatának 
háromnegyedévi teljesítését és a várható bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 
Megnevezés Eredeti Módosított 2011. III.n. Várható Teljesítés 

         előirányzat előirányzat éves teljesítés teljesítés alak. % 
                       

Bevételi ei.  82.855  84.837  69.049  83.969  81 
      Kiadási ei. 82.855  84.837  55.259  55.259  65 
 
 Számla maradvány: 12.105 e Ft 
 

Felelős: polgármester                      Határidő: 2011. november 30. 
 
 
11.) Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója 
 
Stefkó Imre polgármester: Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy még folyik a parlamentben a 
2012. évi költségvetés vitája. Támpontot, ami alapján elkészült a koncepció, csak a 
törvényjavaslat adhat, ennek tükrében javasolja a napirend elfogadását. 
 
 A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
  
  82/2011.(XI.15.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2012. évi költségvetési koncepcióját megvitatta és azt változtatás nélkül 
elfogadja. 
A költségvetés összeállítása során a következőket tartja szükségesnek 
figyelembe venni: 
 
- bevételek teljes körű felmérése, 
- pályázati lehetőségek és egyéb források teljes körű kihasználása, 
- helyi adóbevételek (időben történő) maximális realizálása, 
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- kintlévőségek behajtása, 
- a kiadások takarékos gazdálkodása, 
- az intézményi működtetés biztosítása, 
- kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 
-  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a körjegyzőt, hogy a költségvetési 
rendelet előkészítése során a fentiek maradéktalan érvényesítését biztosítsák. 
 
Felelős: polgármester, körjegyző   Határidő: 2012. január 31. 

 
 
12.) Egyebek 
 
Stefkó Imre polgármester: 
 
12.1 Kaptunk árajánlatot karácsonyi díszkivilágításra, kéri a képviselőket, hogy nézzék meg. 
12.2 Kellene egy meghatalmazás, hogy ha a Kistérségi és a Zöldhíd által szervezett ülésen 

helyette tudja képviselni valamelyik képviselő. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A két társulás szabályzata rendezi a képviseletre való 
jogosultságot. Utána kérdet és ezt követően a számítógépre elküldi a meghatalmazást, amit 
majd ilyen alkalmakkor a polgármester kitölt. 
 
Stefkó Imre polgármester: 
 
12.3 Megkereste egy cég, hogy aki Kóspallag népszerűsítésére kiadványokat készít. 
Bemutatja a kiadványt. Kéri majd az észrevételeket. 
12.4 A hangosbemondó már nagyon rossz állapotban van, szükséges lenne a lecserélése. 
 
Klein Tibor képviselő: Egyenlőre nem javasolja a lecserélését, mert nagyon sok mindenre 
kell a pénz. 
 
12.5. Írásban megkereste Kata Csaba Zebegényből, aki idős embereknek segélyhívó készülék 
kiépítésével foglalkozik. Amennyiben a képviselő-testület foglalkozni kíván ezzel a kéréssel 
kérem jelezze. 
12.6.  Idén is meg szeretnék tartani és ünnepelni az idősek karácsonyát. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Nagyon szép dolog, de most már előtérbe kellene helyezni 
a fiatalokat, a nagycsaládosokat, akiknek a gyerekei idejárnak, valamint minden korosztályt 
meg kellene hívni. 
 
A képviselő-testület egy közös egész település lakosságának megtartott ünnepséget szervez, 
bevonva a Kóspallagért Közalapítványt. 
 
Mivel több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester a képviselő-testületi ülést bezárja. 

 
 
 

K.m.f. 
                                                                                          
 
                     Stefkó  Imre                                                                Bahil  Emilné dr.  
                     polgármester                                                                       körjegyző 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
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Készült: Az ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság 2011. november 15.-én a Körjegyzőség 
kóspallagi hivatalának hivatalos helyiségében. 
 
Tárgy: Alpolgármester választás eredményének megállapítása 
 
Jelen vannak: Schmidt Miklós Károly elnök   
   Fenyődi  Andrea  tag     
   Klein Tibor   tag  
 
Schmidt Miklós elnök: Megállapítja, hogy a beérkezett szavazólapok száma 5 db és ebből 4 
igen szavazat és 1 nem érvényes szavazat érkezett.  
 
A Szavazatszámláló Bizottság ezt követően az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1/2011.(XI.15.) Szavazatszámláló Bizottság határozata 
 
A Szavazatszámláló Bizottság megállapította, hogy Kóspallag 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen érvényes szavazattal 
alpolgármesternek: 
 
Stedra Gáborné asszonyt választotta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

      Schmidt Miklós                            Fenyődi Andrea                     Klein Tibor 
             elnök                                                tag                                           tag     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


