
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. február  10-
én megtartott üléséről.

Jelen vannak: Rácz Lajos alpolgármester
Kmecz Andrásné képviselő
Nagy Jánosné képviselő
Pálcza Józsefné képviselő
Szomor Gábor igazoltan távol

Tanácskozási joggal: Berzyné Koterla Ildikó körjegyző
Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó

Napirendi pontok:

1.) A két ülés között végzett munkáról beszámoló.
Ea: Rácz Lajos  alpolgármester.

2.)  2009.évi költségvetés beterjesztése, tárgyalása, elfogadása..
Ea: Rácz Lajos alpolgármester 

3.)  2009.évi munkaterv elkészítése.
      Ea: Rácz Lajos alpolgármester 

      4.) Baross Gábor Körzeti Általános, Két tannyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola
           társulási megállapodás közös közoktatási intézmény fenntartásának megbeszélése.
       Ea: Rácz Lajos alpolgármester

 5.) Különfélék, egyebek
 Ea: Rácz Lajos alpolgármester

 6.)Szociális ügyek
        Ea: Rácz Lajos alpolgármester       
       

Rácz Lajos alpolgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 
határozatképes és az ülést megnyitja. A napirenddel a képviselőtestület egyetért.



1.) Napirendi pont

Rácz Lajos alpolgármester: a könyvtár  átadása megtörtént, a teleházzal együtt működik. A 
ravatalozóba a  drapériára  megkaptuk  az  árajánlatot,  mely  276.000.-Ft.  Parasznyán  voltam 
megbeszélésen a KMB iroda fenntartásának támogatásával kapcsolatosan. A sajószentpéteren 
Dr. Faragó Péter polgármester által összehívott megbeszélésen vettem részt,  amelynek témája 
a 2009.szeptember 1-től Sajószentpéteren működő Pedagógiai  Szakszolgálat volt.
A Megyeházán Kistérségi ülésen voltam, ahol a 2008.évi feladatok teljesítéséről számoltak 
be.
A  közhasznú  munkásaink  a  hegyi  utakat  javítják,  az  autók  tönkreteszik.  Ezután  a  falu 
rendbetétele következik, a korláthoz az anyag megvan. 
Márciusban kezdődnek a munkák, a buszvárónál le lesz betonozva, a zúzott követ kiszedetjük 
és ide lesz a beton. A vázát is ki kellene  cserélni.
A Közalapítvánnyal  kapcsolatban,  beszéltem Bencsné  Battyányi  Judittal,  a  héten kijön és 
megbeszéljük, az adószámot népszerűsíteni kell, hogy az 1%-ot  tudják ráutalni.
Akinek kérdése, vagy hozzáfűzni valója van  az elhangzottakhoz kérem tegye meg.

Nagy Jánosné képviselő: a hegyi utakon idegen motorosok járnak, azok teszik tönkre, nem 
lehetne ezt megakadályozni?

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: Rendőrségi ügy, meg kell tenni a bejelentést.

Rácz Lajos alpolgármester: küldjünk átiratot a KMB-nek, hogy felhívjuk a figyelmüket a 
motorosokra, akik  az utat tönkreteszik.

Pálcza Józsefné képviselő: a  közhasznú munkások munkaidőben a  pincéhez mennek,  ott 
ülnek.

Rácz Lajos alpolgármester:  akkor szólni kell, erről nem tudtam. Egyébként a Bankás dűlői 
utat javítják, ez pedig közel van a pincéhez.

Nagy Jánosné képviselő: a templom előtti árkot is pucolhatnák.

2.) Napirendi pont

Rácz Lajos alpolgármester: a 2009. évi költségvetésről az írásos anyagot minden képviselő 
megkapta, javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a költségvetési rendelet tárgyalása előtt helyi rendeletben 
kell  dönteni  a   „Költségvetés  és  zárszámadás  előterjesztéséhez  kapcsolódó,  Mérlegek 
tartalmának meghatározásáról.”

A Képviselőtestület 4 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta az 1/2009. (II.11.)sz. rendeletét.
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SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

1/2009. (II.11.) SZ. RENDELET
 

A KÖLTSÉGVETÉS ÉS ZÁRSZÁMADÁS ELŐTERJESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ

MÉRLEGEK TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: ismerteti tételesen a költségvetést.

Rácz Lajos alpolgármester: utak-járdák felújítására terveztünk 1.000.000.-.Ft-ot, a hivatal 
felújítására 2.000.000.-Ft-ot.

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó:  el szeretném mondani, hogy a dolgozók illetménye 13 
hónappal van számolva.

Nagy Jánosné képviselő: Szerintem a könyvtárnak sok van tervezve. Mi lesz a könyvtári 
dolgozóval,  március  31-ig van a  szerződése,  nem lehet  bizonytalanságban  hagyni,  lehet-e 
alkalmazni utána. 

Rácz Lajos  alpolgármester:  március  31.  után  a  közhasznú foglalkoztatás  megszűnik,  de 
alkalmazzuk a továbbra is a könyvtárost.
Mi legyen  a könyvtárral, teleházzal, felvigyük-e a volt iskolába?

Nagy Jánosné képviselő: a könyvtár és a teleház, ha itt marad a 330.000.-Ft-ot ki kell húzni. 
Könyvbeszerzésre sem kell tervezni, mert a Rákóczi Ferenc  könyvtár hozza a könyveket. A 
könyvtár itt jó helyen van. A hivatalt kell kimeszelni,  leszakad az almatura.

Kmecz  Istvánné  pénzügyi  főelőadó: el  kell  dönteni  kell-e  könyvbeszerzés?  Ha  nem  a 
könyvtártól lejön 20.000.-Ft és a tartalék állományba megy.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a volt iskoláról annyit,  gondoskodni kell róla, hogy a 
törzsvagyonból vegyék ki és utána hasznosítani lehet.

Rácz Lajos alpolgármester: ezt meg kellene óvni, fel akarjuk újítani, ezt hasznosítani kell, 
nem lehet hagyni, hogy tönkre menjen.

Nagy Jánosné képviselő: utána kell nézni, hogy meddig tart a hűségnyilatkozat az internet 
előfizetésre, meg kell szüntetni, mert 2 internetet is fizetünk.35.000.-Ft.

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó: vállaltuk, hogy 10 évig üzemeltetjük a teleházat, ezért 
kaptuk az 5.000.000.-Ft támogatást.

Nagy Jánosné képviselő: miért nem úgy üzemel, ahogy az meg van írva.
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Rácz Lajos alpolgármester: legyen közösségi ház. Erre majd márciusban visszatérünk.

Nagy Jánosné képviselő: egyéni véleményem, döntsünk róla.

Rácz Lajos alpolgármester: az üdülési csekkről beszéljünk, egyedül Zsuzsának nincs benne, 
javasolnám, hogy neki is legyen.

Kmecz Andrásné képviselő: nekünk sem volt soha.
:
Rácz Lajos alpolgármester Legyen mindenkinek.

Pálcza Józsefné képviselő: pont most mikor mindenhol megszorítások vannak.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: Zsuzsának van emelés, a köztisztviselőknek nincs.

Rácz Lajos alpolgármester: javaslok Zsuzsának 20-30 ezer Ft üdülési csekket.

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó: 50.000.-Ft jutalom is van betervezve.

Nagy Jánosné képviselő: Zsuzsának nem jutalom kell, kapjon üdülési csekket.

Rácz Lajos alpolgármester: legyen 30.000.-Ft üdülési csekk, 50.000.-Ft jutalom.

Kmecz Andrásné képviselő: az óvodában személyenként 50.000.-Ft, és Tardiné?

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó: igen, Tardiné máshol van.

Pálcza Józsefné képviselő: sok a külön juttatás, óvodánál ruházat, üdülési csekk.

Kmecz Andrásné képviselő: soha nem kaptunk üdülési csekket.

Pálcza Józsefné képviselő: akkor maradjon.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  a jutalom legyen  0, és majd meglátjuk mi lesz.

Rácz Lajos alpolgármester:  erről szavazzunk.

A Képviselőtestület 4 igen, ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy jutalom ne legyen egyik 
dolgozónak sem,  Zsuzsának is legyen 50.000.-Ft értékű üdülési csekk.

Nagy  Jánosné  képviselő: miért  nincs  külön  sorban  a  polgármester  és  alpolgármester 
tiszteletdíja? Majd jön az új képviselő és neki is kell a tiszteletdíj.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: nem kötelező új képviselő, majd meglátjuk hogy alakul.

Nagy  Jánosné  képviselő: az  Ügyrendi  Bizottság  ülésezett  és  ismertetném  a  Bizottság 
javaslatát a polgármester tiszteletdíjára és költségátalányára.
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A polgármester  tiszteletdíjára  a  javaslat:38.650.-Ft  X 3 = 115.950.-Ft,   költségátalánynak 
ennek a 20 %-a, azaz 23.190.-Ft.
Jutalom a polgármesternek miért nincs betervezve?

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: A polgármester tiszteletdíja nem örökölhető, az ügyrendi 
bizottság csak javaslatot tesz.

Nagy Jánosné képviselő: Szavazzunk.

A Képviselőtestület  4  igen,  ellenszavazat  nélkül  úgy döntött,  hogy elfogadja  az Ügyrendi 
Bizottság javaslatát.

Nagy Jánosné képviselő: Gázrészvény, milyen értékű.

Kmecz  Istvánné pénzügyi főelőadó: 320.000.-Ft értékű.

Nagy Jánosné képviselő: Szerintem ez egy jól összeállított költségvetés, a ceruzás érthetőbb, 
az új bonyolultabb, minek az a sok üres lap. Köszönöm szépen  a pénzügyesnek jól dolgozott.

Rácz Lajos alpolgármester: a fenti döntések így kerüljenek bedolgozva a költségvetésbe. 
Költségvetési rendeletünket ezekkel a változtatásokkal aki elfogadja szavazzunk.

A Képviselőtestület 4 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 2/2009. (II.11.)sz. 
Rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2/2009. (II.11.) SZ. RENDELETE AZ 

 ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3.) Napirendi pont 

Rácz  Lajos  alpolgármester: ismerteti  a  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestületének 
2009.évi munkatervét.

A Képviselőtestület 4 igen, ellenszavazat nélkül meghozta az 1/2009.(II.10.) sz.határozatát.
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1/2009.(II.10.) számú határozat
Tárgy: 2009.évi munkaterv  elfogadása.
  

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
2009.évre  elkészített munkatervet elfogadja.
(A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Felelős: alpolgármester 
Határidő: folyamatos

4.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  alpolgármester: Parasznyán  voltunk  az  iskolafenntartással  kapcsolatos 
megbeszélésen,  ahol  jelen  volt  Túróczi  Bertalan  is.  A  megállapodás  tervezetnek  ez  a  6. 
változata. Szerintem akinek  tulajdonában van az iskola az tartsa fenn. Azt vállaljuk, hogy 
tanulólétszám arányában támogatjuk és a kisebb  felújításokat 100.000.-Ft értékig.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  tételesen ismerteti a Baross Gábor Körzeti Általános 
Két  tannyelvű  és  Alapfokú   Művészeti  Iskola  fenntartására   készült  megállapodás  újabb 
tervezetét.

Rácz  Lajos  alpolgármester:  miután  megismertük  az  újabb  változatot,  a  módosításokkal 
átdolgozva, szavazzunk.

A  Képviselőtestület  4  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  2/2009.  (II.10.)  számú 
határozatát.

2/2009. (II.10.) számú határozat
Tárgy: Intézményi Társulás Közös Feladat-
ellátásra, Intézményi Közös Fenntartására

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete  a  Baross  Gábor  Körzeti  
Általános Két tannyelvű és Alapfokú
Művészeti Iskola  közös fenntartására készült
módosított megállapodást megismerve úgy
határoz, hogy azt elfogadja.
A Képviselőtestület megbízza Rácz Lajos 
alpolgármestert, hogy a megállapodást a 
módosítások átdolgozása után írja alá.

Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal.

6



Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  ismerteti  a  Baross  Gábor  általános  iskola  2009.  évi 
költségvetését.

Rácz Lajos alpolgármester:  aki egyetért az iskola 2009. évi költségvetésével szavazzon.

A  Képviselőtestület  4  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  3/2009.(II.10.)  számú 
határozatát.

3/2009. (II.10.) számú határozat
Tárgy: A Baross Gábor Körzeti
Általános, Két tannyelvű és Alap-
fokú Művészeti Iskola költségvetésének
elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Baross Gábor iskola 2009. évi költségvetését
jóváhagyólag elfogadja. 

Felelős: Rácz Lajos alpolgármester
Határidő: azonnal

5.) Napirendi pont

Rácz Lajos alpolgármester:  Kérem a jegyzőasszonyt számoljon be mi történt az óvodában 
Tóth Edina anyuka és Világi Emília lelkészasszony között.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  A lelkészasszony  a  hivatalban  keresett  fel,  hogy az 
óvodában hittanórát tartott amikor az egyik anyuka Tóth Edina közbeszólásaival zavarta az 
órát, ezenkívül tarottkártya jóslást végez.
Az  anyuka  írásbeli  kérelmet  adott  be,  orvosi  papírokkal  alátámasztva,  a  gyermek  3  évét 
betöltötte, a pszichológus javaslata az óvodai nevelés beindítása. Az anyával szoros kapcsolat, 
egyéb betegség miatt tegyük lehetővé, hogy naponta 8-12 óráig a gyermekkel az anya is az 
óvodában lehessen. Mivel a gyermek nem szobatiszta az anya legyen a gyermek közelében 
február  1-től,  de  kizárólag  az  anya  tegye  tisztába.  Fokozatosan  szokjon  a  gyermek  a 
közösségbe  a  házirend  betartása  mellett.  Az  óvoda  vezetőjével  ezügyben  többször 
egyeztettem.

Rácz Lajos alpolgármester: Külön kellene  az anyának lennie.

Kmecz Andrásné képviselő: A gyermek azonnal sír, ha nincs ott az anyja.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  Van  megbízott  óvoda  vezető  és  döntsön  ő. 
Megkérdeztem az idősek napközi otthonával kapcsolatban is a lelkész asszonyt. Azt mondta 
nem lesz belőle semmi.
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Rácz Lajos alpolgármester:  Akkor költözzünk a volt  iskolába. Hangosító berendezést és 
rádiót kellene vásárolni. Már voltunk is nézni, de nem volt megfelelő.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: Miskolcon van több helyen is, egyik a Lendvai hangszer 
kiállítási bolt.
Nagy Jánosné képviselő: február 24-én színház látogatásra megyünk.

Rácz Lajos alpolgármester: 2009. évre tervezett események:
Március 15.          Kopjafánál megemlékezés
Május 1.               Kulturotthon udvarán szalonna sütés
Június 27. Lászlófalvai napok
Augusztus 20.       Ifjusági nap
Október hóban Szüreti felvonulás
November hó Jótékonysági bál
       „ Idősek napja
December hó         Karácsony est
December 31.        Szilveszteri bál

A közcélu  munkáról  közfoglalkoztatási  tervet  kell  készíteni.  A felmérés már  elkészült.  A 
tervvel  is  hamarosan  foglalkoznunk  kell.  A  közeljövőben  a  Szociális  rendeltünket  is 
módosítani kell.

Több hozzászólás nem  lévén alpolgármester az ülést bezárta.

                        k. m. f.

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző alpolgármester
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