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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
___________________________________________________________________________ 
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. július 18. napján megtartott testületi 
üléséről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Kramár Mihály polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a körjegyző asszonyt, a 
jegyzőkönyvvezetőt valamint az érdeklődőket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
mert a megválasztott képviselőből  4   fő és a polgármester jelen van.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint 
egyhangúlag  e l f o g a d. 
 
Napirendi pontok: 
 

1.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(…) rendelete az 
önkormányzat tulajdonában lévő  lakások  bérletéről 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
 

2.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(…)  rendelete az 
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról  szóló 4/2011.(IV.2.) 
rendelet  módosításáról 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 

 
3.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testülete  …/2011.(…) rendelete az 

anyakönyvi  eljárás egyes díjairól újra tárgyalása 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

 
4.) Értékelés Kóspallag Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 

 
5.) Háziorvos működésével kapcsolatos lakossági panasz kivizsgálása 

Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

 
6.) Bodorné Palotay Zsuzsanna sírhelymegváltási díj elengedésével kapcsolatos kérelme 

Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

 
7.) Könyvtár működtetésének megtárgyalása 

Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
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8.)Telefonkártyák visszaszolgáltatásának ügye 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

 
9.) Egyebek 
 
10.) Zárt ülésen: Ügyvéd felkérése munkaügyi perben képviseletre 

 Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

 
 
1. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(…) rendelete az 
önkormányzat tulajdonában lévő  lakások  bérletéről 
 
Kramár Mihály polgármester: A rendelet-tervezet tárgyalását már az előző ülésre 
napirendre tűzte, de a képviselő-testület a tárgyalását - a rendelet tervezet nem csatolását a 
meghívóhoz – elnapolta. A teljes anyagot a mai ülésre a képviselők megkapták. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendelet alkotására a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló – 
többször módosított – 1993. évi LXXVIII. törvény adja a felhatalmazást. A rendelet 
előterjesztése teljes részletesen tartalmazza azokat a szempontokat, amit a rendelet alkotásánál 
figyelembe kell venni. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket javaslataikat. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Az előző ülésen már megbeszélték, hogy a szociális alapon 
történő szerződés 1 évre kerül megkötésre, ennek javítását kéri. 
 
A képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodással a módosítással egyetértve megalkotja az alábbi 
rendeletét: 

 
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2011.(VII.21.) rendelete 
az önkormányzat tulajdonában lévő  lakások  bérletéről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(…)  rendelete az 
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról  szóló 4/2011.(IV.2.) 
rendelet  módosításáról 
 
Kramár Mihály polgármester: A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 
szóló 2010. évi CXXXI. törvény 17. §-ával módosította a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényt. Az önkormányzati törvény, 2011. július 1. napjával hatályba lépő 
103/B. §-a szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást kap arra, hogy az 
általa megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait, a helyi 
sajátosságoknak megfelelően, rendeletben állapítsa meg, ezért szükséges az SZMSZ 
rendeletalkotásra vonatkozó rendelkezéseinek kiegészítése. 
A fentiek alapján javasolja, hogy a Képviselő-testület az SZMSZ módosítását a rendelet-
tervezetben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
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A képviselő-testület hozzászólás nélkül 5 egyhangú igen szavazatával megalkotja az alábbi 
rendeletét: 
 

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 8/2011.(VII.19) rendelete 

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testülete  …/2011.(…) rendelete az 
anyakönyvi  eljárás egyes díjairól újra tárgyalása 
 
Kramár Mihály polgármester: A rendelet év elején került megalkotásra. Sajnálatos módon 
elkerülte a testület figyelmét, hogy a házasságkötő termen kívül megrendezésre kerülő, 
valamint a munkaidőn kívül történő házasságkötésnél összesen 50.000,- Ft-ot kell az 
önkormányzatnak megfizetnie a házasulandóknak. Javasolja a rendelet módosítását, hogy a 
rendeletben meghatározott összegeket csökkentse le a testület. 
 
Stedra Gáborné képviselő: Nem javasolja a módosítást, ezt a képviselő-testület akkor 
elfogadta, Szokolya községben is ennyi a díj. 
 
Klein Tibor képviselő: Nem tartja soknak a már megállapított összeget, nem javasolja a 
rendelet módosítását. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: 20-20 e forintot javasol. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 4 igen, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

42/2011.(VII.18.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi 
eljárás egyes díjairól szóló 1/2011.(II.1.) hatályos rendeletre tett módosító 
javaslattal, mely csökkentené a házasságkötő termen kívül történő 
házasságkötés és a munkaidőn kívül történő házasságkötés díját nem ért egyet 
és rendeletét nem kívánja módosítani, módosítás nélkül továbbra is 2011. 
január 31. napján megtartott képviselő-testületi ülésen elfogadottak alapján 
változtatás nélkül fenntartja. 

 
 
4. Értékelés Kóspallag Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 
 
Kramár Mihály polgármester: Az írásos értékelést a képviselők megkapták. Kóspallag  
község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 6.§-a, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 
rendelet 10. sz. melléklete szerint készítette el értékelését. Kéri a véleményeket, javaslatokat. 
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Fenyődi Andrea képviselő: Kinek jár a szülési segély? Annak a szülőnek, akinek a gyermeke  
a helyi iskolába jár az kaphat beiskolázási segélyt? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A szülési segély a szociálisan rászoruló kapja, jövedelemfüggő. 
Nem csak az kaphat beiskolázási segélyt, akinek a gyermeke ide jár, hanem a beiskolázási 
segély is jövedelemfüggő, mindkét esetben be kell adni a kérelmet.  
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát: 
 
 

43/2011.(VII.18.)Kt. határozat 
 
            Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kóspallag Község 

Önkormányzatának 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról, a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. melléklete alapján 
elkészített értékelést változtatás nélkül elfogadja. 

 
 
5. Háziorvos működésével kapcsolatos lakossági panasz kivizsgálása 
 
Kramár Mihály polgármester: Mivel személyi ügy tárgyalásáról van szó, megkérdezi Dr. 
Kovács Judit háziorvost, hogy hozzájárul-e a nyilvános tárgyaláshoz? 
 
Dr. Kovács Judit háziorvos: Igen, hozzájárul. Szeretné megkérdezni, hogy kerültek 
benyújtásra a kérdőívek? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Dr. Szilágyi István egy kísérő levéllel nyújtotta be, melynek 
során iktatásra került. 
 
Dr. Kovács Judit háziorvos: Ismerteti a beadott kérelmet, melyben dr. Szilágyi István az 
aláírásgyűjtők nevében kéri a működésével kapcsolatos kivizsgálást.  
Megvizsgálta a kérdőíven szereplőket, melyről az alábbi tájékoztatást adja: a kérdőíven 
összesen: 59 db aláírás szerepel ebből, 10 főnek nincs is nála a kártyája, 5 kiskorú aláírása van 
a listán, 20 fő pedig 2 éve nem is járt a rendelőbe, 3 fő igen választ adott, egy igent és a nemet 
is behúzta, 5 fő szólt, hogy nem is írta alá. Összességében 15 fő az akire azt mondható, hogy 
nem elégedett a munkájával. Az, hogy a munkájával kapcsolatos elégedetlenség mit takar, 
nem tudja. A döntésről kér egy képviselő-testületi határozatot, mert eljárást szeretne indítani 
dr. Szilágyi István ellen.  
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A falugyűlésen vetődött fel ez a kérdés, az aláírás gyűjtés is 
ennek a következménye. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Véleménye szerint ennek a beadványnak így nincs semmi 
értelme. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Hány beteget tart nyilván a Doktornő? 
 
Dr. Kovács Judit háziorvos: kb. 670 betegkártya van leadva. 
 
Stedra Gáborné képviselő: Akkor erről nincs is mit beszélni. 
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Stefkó Imre alpolgármester: Az volt a panasz, hogy a doktornőnek rendelési időben bent 
volt az unokája a rendelőben. 
 
Klein Tibor képviselő: Komolytalan az egész lista. 
 
Dr. Kovács Judit háziorvos: Kér egy testületi határozatot, ezt egy komoly ember nem 
vállalhatta fel. 
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát: 
 
 

44/2011.(VII.18.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Szilágyi István 
által képviselt kérelmet, melyben kérte a képviselő-testületet, hogy dr. Kovács 
Judit háziorvos működését vizsgálja felül. A kérelemből nem derült ki, hogy a 
munkájával kapcsolatban – szakmai, magatartási stb. - mire irányuljon a 
vizsgálat. 

 
A kérdőíven feltüntetett kérdésre – elégedett-e a háziorvos munkájával – 59 
kóspallagi lakos adott választ, melyet aláírt.  
Az aláírók közül – 670 betegkártyát figyelembe véve - 10 főnek nem itt van a 
betegkártyája, 5 fő kiskorú, 20 fő két éve nem jelent meg a rendelésen, 3 fő 
igen választ adott, 1 fő az igent és a nemet is bejelölte, 5 fő jelezte, hogy nem 
Ő írta alá a kérdőívet. 

 
A képviselő-testület nem tartja megalapozottnak a kérelmet, és megállapította, 
hogy a háziorvos működésének felülvizsgálata nem indokolt. 

 
 
6. Bodorné Palotay Zsuzsanna sírhelymegváltási díj elengedésével kapcsolatos kérelme 
 
Kramár Mihály polgármester: Bodorné Palotay Zsuzsanna írásban nyújtott be kérelmet arra 
vonatkozóan, hogy édesanyja sírhely megváltását engedje el a testület arra való tekintettel, 
hogy édesanyja kóspallagon tanácselnök volt, a férje pedig iskolaigazgató. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Rendeletünkben nem szerepel mentességre vonatkozóan 
rendelkezés, így a testület ebben a kérdésben nem hozhat döntést. Amennyiben mentesség 
adására igény merül fel a rendeletet módosítani kell. 
 
Botos Katalin kisebbségi önkormányzat elnöke: Akkor a volt polgármestert is megilletné 
majd, hogy ne kelljen sírhelyet fizetnie a hozzátartozóknak. Nem tartja helyesnek, nem olyan 
a drága a sírhely megváltás. 
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát: 
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45/2011. (VII.18. ) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete Bodorné Palotay 
Zsuzsanna 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. IV. 1. szám alatti lakos 
sírhelymegváltás tárgyában benyújtott egyedi mentességi kérelmét elutasítja. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Amennyiben a képviselő-testület 
határozatát törvénysértőnek véli, bírósági felülvizsgálatát keresettel kérheti a 
közléstől számított 30 napon belül. 
 

I n d o k o l á s 
 

Kérelmező azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy Palotay 
Árpádné édesanyja sírhelymegváltása alól mentesítse a képviselő-testület. 
Kérelmét azzal indokolta, hogy édesanyja tanácselnök, édesapja pedig tanító 
volt a településen. 
A képviselő-testület a kérelmet megvizsgálva megállapította, hogy a 
temetőkről és a temető rendjéről szóló (továbbiakban: R) 17/2008.(XII.10.) 
rendelet értelmében sírhely megváltásáért díjat kell fizetni. A R mentesség 
adásáról nem rendelkezik azért a testület a fentiek szerint határozott. 
 
Határozat a fenti jogszabályon alapul.  
 
A fellebbezést a helyi önkormányzatokról (továbbiakban: Ötv.) szóló 1990. évi 
LXV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján zárta ki. A képviselő-testület 
törvénysértése esetén a bírósághoz fordulást az Ötv. 1. § (3) bekezdése 
biztosítja. 
 
Felelős: polgármester    Határidő: 2011. augusztus 2.   

 
 
7. Könyvtár működtetésének megtárgyalása 
 
Kramár Mihály polgármester: A jelenlegi könyvtáros megbízási szerződéssel van 
alkalmazva, bruttó 20.000,- Ft a megbízási díj. Lenne olyan személy aki társadalmi 
megbízatásban végezné el. 
 
Botos Katalin kisebbségi önkormányzat elnöke: Ha közmunkásokat nem tud az 
Önkormányzat  alkalmazni mert nincs rá pénz, akkor a könyvtárosra sincs pénz. 
 
Stedra Gáborné képviselő: Javasolja, hogy a jelenlegi könyvtárostól kérjen a testület egy 
beszámolót, amelyben szerepeljen, hogy van-e igény a könyvtárra, milyen forgalom van, 
hányan fordulnak meg stb. Volt könyvvásárlás az elmúlt időben? 
 
Kramár Mihály polgármester: Ingyen kaptunk könyveket a Budapesti könyvtártól. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a jelenlegi könyvtáros 
megbízási szerződése 2011. december 31. napjáig szól. 
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Fenyődi Andrea képviselő: Megbízási szerződést, hogy lehet felbontani? 2007. júniusában 
tették rendbe a könyvtárat. Az ellátótól elég sok könyvet kaptak. 8 fő másfél éven át felváltva 
csinálta a könyvtárat társadalmi munkában. A gyerekek jöttek, azóta nem tudja mi van. 
 
Klein Tibor képviselő: Azért mentek be a könyvtárba, mert nem volt hová menniük. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Van, aki elvállalná társadalmi munkában. 
 
Klein Tibor képviselő: Nem javasolja, hogy felbontsuk a szerződést a könyvtárossal. A díja 
be van tervezve a költségvetésbe. A feladat elvégzése számon kérhető, míg a társadalmi 
munkában végzett munkát nem lehet számon kérni. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Megszűnt a társadalmi munka intézménye, önkéntes munkáról 
beszélhetünk, mely jogilag szabályozott. Hiányolja, hogy nincs itt az érintett, mivel Őt érinti a 
napirendi pont. A képviselő-testületnek a könyvtáros beszámoltatási igénye jogos igény, 
melyet a könyvtárosnak évente kell megtenni. A megbízási szerződést a polgári jog 
szabályozza, természetesen a megbízási szerződés bármelyik fél felmondásával megszűnik. 
Fel lehet mondani a megbízási szerződést, figyelemmel a polgári jog szabályira. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Van rá javaslat, hogy ki csinálná társadalmi munkában? 
 
Botos Katalin kisebbségi önkormányzat elnöke: Elvállalja, pénz nélkül társadalmi 
munkában. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Az a szintű munka nincs meg, és nem is lesz meg, aminek lennie 
kellene. A döntésnél nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a könyvtár az iskola 
könyvtáraként is üzemel. A szerződés felbontására közös megegyezést javasol. 
 
Kramár Mihály polgármester: Amikor ez a kérdés felmerült több jelentkező is volt a 
könyvtár társadalmi munkába történő vitelére, de ahogy halad az idő úgy látja már most nincs 
jelentkező. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazatával meghozza 
az alábbi határozatát: 
 
 

46/2011.(VII.18.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szabó 
Ödönné könyvtárost, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készítse el a 
2010. évi könyvtárosi beszámolóját. 
 
Felkéri a könyvtárost, hogy a beszámolóban az alábbi kérdésekre is térjen ki: 
 
- Meglátása szerint van-e igény a könyvtárra? 
- Mutassa ki, hogy milyen a könyvtár forgalma, hányan fordulnak meg a 

nyitvatartási idő alatt? 
 
Felelős: polgármester, könyvtáros  Határidő: következő testületi ülés 
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8. Telefonkártyák visszaszolgáltatásának ügye 
 
Botos Katalin kisebbségi önkormányzat elnöke: Tudomása szerint olyan embereknél is van 
telefon, akik már nem dolgoznak az önkormányzatnál, ezeket vissza kell kérni, mert az 
alpolgármesterrel nem tud ingyen beszélni. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Telefonok nincsenek és nem is lettek kiadva az mindenkinek a 
saját tulajdona. SIM kártyákat lehetett igényelni, aminek kedvezőbb a percdíja és a három 
településen kiosztott kártyákkal rendelkezők ingyen beszélhetnek egymással. Természetesen 
ha az alpolgármester, vagy a képviselők kérik kapnak ilyen kártyák. A számlát természetesen 
mindenki maga fizeti, itt Kóspallagon nincs szolgálati telefon ilyen SIM kártyával. Az eddig 
kint lévő SIM kártyákkal rendelkezők a telefon használati díjat mindig kifizették, ezzel 
probléma még nem volt. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Ő nem tart igény erre a kártyára. 
 
Klein Tibor képviselő: A volt képviselők, vagy dolgozóktól a SIM kártyák vissza lettek 
adva? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Nem, de jelenleg csak kb. öt ilyen kártya van kint, pontosan 
most nem tudja megmondani. Ezzel semmilyen hátrány nem éri az önkormányzatot. 
Amennyiben nem fizet a kártyatulajdonos, azonnal letiltásra kerül a kártya, viszont ha nincs 
használva a hűségidő leteltéig – 2 év – fizetni kell az alapdíjat kb. 1.800,- Ft-ot. 
 
Kramár Mihály polgármester: Közmunkások is kaptak ilyen SIM kártyát és most úgy néz 
ki, hogy alkalmazására még idén sor kerül. Feleslegesnek tartja visszavonni és újra majd 
kiadni. 
 
Klein Tibor képviselő: Javasolja, hogy aki már nem dolgozik az Önkormányzatnál attól 
vonja vissza az önkormányzat a SIM kártyát. 
 
A képviselő-testület a javaslatot megvitatta és 5 igen egyhangú szavazatával meghozza az 
alábbi határozatát: 
 

47/2011.(VII.18.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a T-mobil-tól 
igényelhető kedvezményes SIM kártyát csak aktív dolgozóknak biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Kóspallag Község Önkormányzatnál már nem 
dolgozóktól a visszavonásról gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester    Határidő: folyamatos 

 
 
9. Egyebek 

 
9.1. Kramár Mihály polgármester: Jelenleg a három lehetőségből két pályázat lett beadni 
rövid távú foglakoztatásra és egy hosszú távúra, de sajnos ennek a keretét már felhasználtuk. 
A maradék egy rövid távú foglalkoztatás beadására most kerül sor. 
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9.2. Klein Tibor képviselő: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Önkormányzat a Vörös 
Kereszttől a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegtő Szolgálaton keresztül megint kapott arra 
lehetőséget, hogy élelmiszer csomaggal 220 főt tud támogatni. A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság megtárgyalta a csomagok szétosztását az alábbiak alapján: 
 

• Nagycsaládosok, 
• 60 év feletti nyugdíjasok, 
• Bérpótló juttatásban részesülők, 
• Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők. 

 
Stedra Gáborné képviselő: Ahol él a férj is meg a feleség is ott ne kapjanak két csomagot. A  
nyugdíjasoknál ne fő legyen hanem család. Javasolja, hogy az önkormányzattól legyen valaki  
a csomag osztásnál. 
 
9.3. Az önkormányzat megnyerte a pályázatot az akadálymentesítésre és az ÖNHIKI pályázat 
is nyertes lett. 
 
9.4. Bahil Emilné dr. körjegyző: A közelgő falunapi és egyéb rendezvények kapcsán 
tájékoztatja a képviselő-testületet a kitelepülésekkel kapcsolatos eljárásról. Az élelmiszerek 
forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 
57/2010.(V:7. FVM rendelet szabályozza a kérdést. A rendezvény szervezője legalább 5 
munkanappal a rendezvény megkezdése előtt köteles bejelenteni a kerületi hivatalnak a 
rendezvényt. A szervező köteles nyilvántartást vezetni a rendezvényen élelmiszert forgalomba 
hozókról. A szervező csak a nyilvántartás vezetéséért tartozik felelősséggel. A márianosztrai 
honlapon a szükséges tájékoztatás és a nyomtatványok is elérhetők, illetve letölthetők. 
 
9.5. Stedra Gáborné képviselő: A polgármester úr volt-e már szabadságon? 
 
Kramár Mihály polgármester: Még nem volt. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 
2011. szeptember 6-9. napjáig nem lesz gázszolgáltatás karbantartás végett. 
 
Mivel több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester a képviselő-testületi ülést bezárja 
és zárt ülést rendel el. 

 
K.m.f. 

                                                                                          
 
                Kramár  Mihály                                                                    Bahil  Emilné dr.  
                  polgármester                                                                              körjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


