Jegyzőkönyv
KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 7-én (csütörtök) 8.00
órakor megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Tanácskozási joggal meghívott:

Paál István
Berki Zoltán
Paál István
Papp Ferenc
Stángli Zoltán

polgármester
alpolgármester

Hácskóné Kovács Tímea

jegyző

képviselők

Paál István polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a
testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
A jegyzőkönyv vezetésére Némethné Varga Anitát a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőjét kérte fel.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
Napirendi javaslat:
1.)Tájékoztató az aktuális feladatokról.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Paál István polgármester
Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester napirendi javaslatát egyhangúan elfogadta.
Napirend tárgyalása:

1.)Tájékoztató az aktuális feladatokról.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Paál István polgármester
Paál István: Egy sajnálatos esemény miatt kellett, hogy összehívjalak benneteket, mert szeretném,
ha tőlem tudnátok meg a szomorú hírt. Sajnos a napokban kiderült, hogy rosszindulatú daganatom
van, a vesémben. Mivel rossz helyen van, sajnos azonnali műtét vált szükségessé, melynek időpontja
november 18-a lesz, november 15-én kell befeküdnöm kórházba, ahol el fogják távolítani az egyik
vesémet. Mivel amellett cukorbeteg is vagyok, számítanom kell arra, hogy nagyon nehezen fog
gyógyulni a sebem, és vigyáznom kell arra is, nehogy valamilyen vírust, fertőzést elkapjak, mert nálam
az sokkal hosszabb idejű felépülést eredményez, mint az átlagembernél. Szeretnélek tájékoztatni
benneteket, hogy a jogszabály alapján az alpolgármester fog helyettesíteni, az orvosok szerint ebben
az évben nagy valószínűség szerint én már nem fogok tudni dolgozni. Azt kérném az
alpolgármestertől, jegyzőasszonytól, hogy még a kórházi kezelés előtt, üljünk le, és beszéljük át a
folyamatban lévő ügyeket. Már eddig is, az elmúlt napokban igyekeztünk sok dolgot lezárni, de van
olyan, amit rajtunk kívül álló ok miatt nem fog sikerülni.
Hácskóné Kovács Tímea: Javaslom, hogy ha erőd engedi, a közmeghallgatást jövő héten tartsuk
meg, amúgy is lenne testületi ülés, a többit pedig igyekszünk mi lebonyolítani, Te csak az
egészségedre figyelj.
Berki Zoltán: Ledöbbentem, és nagyon sajnálom, természetesen megpróbálok minden ügyet intézni,
és ellátni.
Papp Ferenc: Nézz meg engem, bízom benne, hogy Te is kijössz belőle, úgy, mint én.
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Stángli Zoltán: Nagyon sajnálom, ami történt, de kitartást kívánok.
Paál István: Akkor javaslom, hogy november 13-án tartsuk meg az ülést.
Hácskóné Kovács Tímea: Rendben, akkor így készítjük el a meghívót, és a faluba a szóróanyagot a
közmeghallgatásról.
A fentieket követően Paál István polgármester megköszönte a megjelenést, a képviselő-testület ülését
bezárta.
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Hácskóné Kovács Tímea
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polgármester

