
JEGYZŐKÖNYV

Készült Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. február 26-
án megtartott rendkívüli üléséről.

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

Tanácskozási joggal: Berzyné Koterla Ildikó körjegyző

Napirendi pontok:

1.) Közfoglalkoztatási terv elkészítése, elfogadása.
Ea.: Rácz Lajos alpolgármester

    
2.) Sajólászlófalva Község Önkormányzat Szociális rendeletének módosítása

Ea.: Rácz Lajos alpolgármester

3.) Különfélék
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: ez évtől minden önkormányzatnak évente a közfoglalkoztatás 
hatékony  megvalósítása  és  az  álláskeresési  megállapodásban  foglaltakkal  való  összhang 
biztosítása  céljából   egyéves  időtartamra  közfoglalkoztatási  tervet  kell  készíteni,  melyet 
véleményeztetés  végett  meg  kell  küldeni  az  Állami  Foglalkoztatási  Szervnek,  majd  az 
elfogadást követően 5 napon belül a kincstárnak.
A tervezetet elkészítettük, melyet ismertetek, ha ezenkívül van valakinek javaslata tegye meg.
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Nagy Jánosné képviselő: szeretnék beszámolni arról, hogy a sajószentpéteri polgármesternél 
Dr  Faragó  Péternél  voltam  a  buszváró  ügyében.  Megígérte,  hogy  adnak  ingyen  2  db 
buszvárót, menjünk kiválasztani, hogy melyiket szeretnénk és ingyen ide is szállítatja.

Kmecz Andrásné képviselő: melyiket, a Kossuth utcán lévőt adják? Mert nem egyformák.

Nagy Jánosné képviselő: kiválasztjuk és azt adják, amelyik kell, ingyen adják.

Kmecz Andrásné képviselő: csak jó lenne egy pár fa virágtartó.

Nagy Jánosné képviselő: a Rákóczi utcában a szennyvízcső teteje Kassaiék előtt hiányzik, 
intézkedni kellene a pótlásáról. 
A játszótér karbantartása is szükséges, a volt gázcsere telep játszóháznak történő átalakítása, 
örökzöld fák ültetése, kosárlabda palánk létesítése a játszóház udvarán.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a volt általános iskola épülete, mivel folyamatban van a 
törzsvagyonból való kivétele, az iskola kertjében a leaszfaltozott részen lehetne kosárlabda 
palánkot készíteni, körbe kellene hálóval keríteni. 

Szomor  Gábor  képviselő: tanító  néni  nem  akarja  a  volt  iskolánál,  de  ha  már  ott  a 
leaszfaltozott rész kár lenne otthagyni. 

Rácz Lajos alpolgármester: én is úgy gondolom, hogy azt fel kellene újítani, márciusban ha 
minden igaz a könyvtár is felköltözik a volt iskolába.

Kmecz Andrásné képviselő: de hát a könyvtárat állandóan költöztetjük?

Rácz Lajos alpolgármester: nem, most ez végleges lesz és aerobik  is ott lesz.

Szomor Gábor képviselő: ha állandóan használva lesz, úgy gazdaságos lesz a kihasználtság.

Rácz Lajos alpolgármester:  hangosító berendezés után érdeklődtem, az összeg:  1 millió 
forint körül van, ezt nagyon soknak tartom.

Nagy Jánosné képviselő:  a  volt  iskolában nem lesz idősek napközije,  majd felhúzzuk a 
palánkot, a Rákóczi utcában a kultúrházzal szemben  a Boczki Vera telkét parkolónak kellene 
megvenni.

Rácz Lajos alpolgármester:a mellette lévőt is meg kellene venni, ha olcsón hozzá lehetne 
jutni.

Szomor  Gábor  képviselő:  úgy  tudom  Franciaországba  ment  ki  a  tulajdonosa,  majd 
felveszem vele a kapcsolatot és beszámolok róla.

Nagy  Jánosné  képviselő:  itt  a  két  kishelyiség,  tele  van  pakolva  könyvekkel,  leltározni 
kellene és valahová elrakni.

Rácz Lajos alpolgármester: majd az iskolába felvisszük.
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Nagy  Jánosné  képviselő:  a  buszvárónál  a  partot  kellene  rendbe  tenni,  gaztalanítani, 
legyalulni.   Az iskola környékének rendbetétele,  csatornázás, kerítés, utak, járdák seprése, 
Sajókápolna felé vezető út melletti árok rendbetétele, patak meder rendbetétele.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a patakmeder a Vízügyi Igazgatóságé, levelet kell írni, 
a kitisztítás ellenében a fát oda adjuk a közcélú munkásoknak.

Rácz lajos alpolgármester: le lehetne valahová raktározni, hátha majd kell  valahová fűteni.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  a  Ruszó  féle  telekkel  is  kellene  valamit  kezdeni  a 
Kossuth  utcában,   a  Taizs  féle  ház  is  lassan  összeomlik,  fel  kell  venni  a  kapcsolatot  a 
tulajdonosokkal.

Rácz  Lajos  alpolgármester:  a  közfoglalkoztatási  tervbe  a  javaslatokat  beépítjük,  aki 
egyetért a tervezettel, szavazzunk.

A  képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  13/2009.  (II.  26.)  számú 
határozatát.

13/2009. (II.26.) számú határozat
Tárgy: Közfoglalkoztatási terv jóváhagyásal

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 2009. 
március 01-től 2010.február 28-ig vonatkozó 
időtartamra  a  Közfoglalkoztatási  tervet 
jóváhagyja és felkéri az alpolgármestert
hogy az elkészített tervet véleményezés  végett 
küldje meg az Állami Foglalkoztatási
Szervnek és a közfoglalkoztatást e terv alapján
indítsa be.

Felelős: alpolgármester
Határidő: 2009.március 31.

2.) Napirendi pont

Rácz Lajos alpolgármester: a szociális törvény változása miatt szükséges a helyi szociális 
rendeletünk módosítása is, felkérem a körjegyző asszonyt ismertesse a szociális rendeletünk 
tervezetét.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: szóról-szóra ismerteti  az  önkormányzat  szociális 
rendeletének tervezetét.  

Rácz Lajos alpolgármester: az a véleményem átmeneti segélynél ne legyen a jövedelemnél 
összeghatár.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: Akkor a (3) bekezdést kivesszük, jövedelemhatár nincs.
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Rácz Lajos alpolgármester:  kérem képviselőtársaimat, hogy szóljanak hozzá, amennyiben 
egyetértenek fogadjuk el, és ezzel együtt az előzőt helyezzük hatályon kívül.

Pálcza Józsefné képviselő: a módosítást figyelembe véve, így jó.

Rácz Lajos alpolgármester: amennyiben egyetértünk alkossuk meg rendeletünket.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  3/2009.  (II.27.)  számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

3/2009. (II.27.) SZÁMÚ RENDELETE 
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: ismerteti a rendelet tervezetet a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről.

Rácz Lajos alpolgármester: akinek van hozzáfűzni valója, javaslata tegye meg, amennyiben 
egyetértünk alkossuk meg rendeletünket.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  4/2009.  (II.27.)  számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

4/2009. (II.27.) SZÁMÚ RENDELETE
A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3.) Napirendi pont

Rácz Lajos alpolgármester:  megkaptuk Miskolc Kistérség Többcélú társulásának 2008. 
évéről, 2009. évi terveiről,  a kistérségi feladatellátás és finanszírozás lehetőségeiről szóló 
írásos  tájékoztatást  azért,  hogy  azt  tárgyaljuk  meg  és  amennyiben  egyetértünk  vele 
határozzunk róla.
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A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  14/2009.  (II.26.)  számú 
határozatát

14/2009. számú határozat
Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulásának előterjesztés elfogadása

Sajólászlófalva Település Önkormányzatának
Képviselőtestülete a „Tájékoztatás Miskolc
Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évéről,
2009. évi  terveiről,  a  kistérségi  feladatellátás 
és finanszírozás lehetőségeiről „  című  
előterjesztést  megtárgyalta  és  azt  a  mellékelt 
szövegezés szerint elfogadja.

Felelős: alpolgármester
Határidő:  azonnal

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  beszéltünk arról, hogy a volt iskola épületét más célra 
szeretnénk hasznosítani, ehhez határozatot kell hozni, hogy az épület átminősítését el tudjuk 
kezdeni

Rácz Lajos alpolgármester:   amennyiben egyetértünk  az átminősítéssel, szavazzunk.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  15/2009.  (II.26.)  számú 
határozatát.

                                                           15/2009.( II.26.) számú határozat

Tárgy: A volt Egressy Gábor Általános Iskola 
átminősítéséről döntés

Sajólászlófalva Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz ,hogy 2005.június 30-án 
jogutód nélkül megszűnt Egressy Gábor Általános 
Iskolát ,mint Egressy Gábor Közösségi Házat 
üzemeltetné az átminősítését követően.

Az átminősítés eredményét a Miskolci Körzeti 
Földhivatalnál nyilvántartott tulajdoni lapján is szeretné 
átvezetni, majd az intézmény címereként megjeleníteni, 
és az ingatlanvagyon kateszterbe a változást átvezetni, 
úgy hogy az ingatlan kikerüljön a törzsvagyonból és a 
forgalomképes kategóriába, kerüljön.
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Felkéri a képviselőtestület az alpolgármestert és a 
körjegyzőt, hogy az ügy minél gyorsabb ügyintézése 
érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: alpolgármester és a körjegyző

Határidő: 2009.március10.

Kmecz Andrásné képviselő: az lenne a kérésem,  hogy az óvodavezetőnek lehessen kifizetni 
a ruhapénzt, mert kellene neki.

Rácz Lajos alpolgármester: rendben,  akkor már kapja meg minden dolgozó.

Rácz Lajos alpolgármester: több hozzászólás nem lévén az ülést bezárta.

k. m. f.

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző alpolgármester
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