
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sajólászlófalva  Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 
12- én megtartott rendkívüli testületi üléséről

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

Tanácskozási joggal: Berzyné Koterla Ildikó körjegyző

Napirendi pontok:

1.) Korelnök köszöntője és a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója
az időközi polgármester választásról

Ea: Nagy Jánosné korelnök és Kmecz István  HVB elnök

2.)  Eskü letétele és megbízólevél átadása polgármesternek
Ea: Kmecz István HVB elnök

3.)  Polgármester tiszteletdíjának és a költségátalány megállapítása
Ea: Nagy Jánosné Ügyrendi Bizottság elnöke

4.) Alpolgármester személyére javaslat tétel, titkos választással történő szavazással
Ea: Rácz Lajos polgármester

5.) Alpolgármester eskütétele és megbízólevél átadása
Ea: Rácz Lajos polgármester

6.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
Ea: Rácz Lajos polgármester

7.) Beszámoló és az új települési képviselő esküje
Ea: Kmecz István HVB elnök

8.) 2008. évi belső ellenőrzési éves beszámoló tárgyalása és elfogadása 
Sajólászlófalva település és a Körjegyzőség vonatkozásában

Ea: Rácz Lajos polgármester és Berzyné Koterla Ildikó körjegyző

9.) Egyebek, különfélék
      Ea: Rácz  Lajos polgármester
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1.) Napirendi pont

Nagy  Jánosné  korelnök:  köszönti  a  megjelenteket  megállapítja,  hogy  a 
képviselőtestület  határozatképes  és  az  ülést  megnyitja.  A  napirenddel  a 
képviselőtestület egyetért. 
Nagy Jánosné átadja a szót a HVB elnökének.

Kmecz István HVB elnök:  szeretettel és tisztelettel köszönti a megjelenteket. 2009. 
március  08-án  az  időközi  polgármester  választás  napján  a  szavazóhelyiséget  reggel 
6.00.  órakor  nyitottuk ki és 19.00.  óráig lehetett  jönni  szavazni.  A szavazás napján 
rendkívüli esemény nem történt. A 355 választásra jogosult állampolgárból 261 fő élt 
választási jogával. Ebből 3 fő nem tudta igazolni illetve lejárt igazolvánnyal szerette 
volna  adatait  igazolni,  ezért  őket  a  visszautasítottak  jegyzékére  vettük  föl.  Így 258 
szavazat volt. Érvénytelen szavazat nem volt. A szavazatokat háromszor számoltuk át, 
mind  a  három  esetben  ugyanazt  az  eredményt  kaptuk.  Megállapítottuk,  hogy  159 
szavazattal  Rácz  Lajos   lett  a  polgármester   Soós  Józsefné  59,  Ferenczi  József  40 
szavazatot  kapott.  Mindhárman  független  jelöltként  indultak  a  választáson.  2009. 
március 11-én 16.00 –kor  a jegyzőkönyv jogerőssé vált.

2.) Napirendi pont 

Kmecz István HVB elnök:  megkérném a képviselőtestület tagjait, hogy álljanak fel, 
Rácz Lajos polgármester az eskü szövegét mondja utánam.

Az eskü szövege a következő:

„Én  Rácz Lajos esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudásomra jutott 
titkot  megőrzöm;  polgármesteri  tisztségemből  eredő  feladataimat  Sajólászlófalva 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem.”

A HVB elnök az eskü elmondása után átadja a megbízólevelet.

3.)Napirendi pont

Nagy Jánosné képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Az  1994.  évi  LXIV.  törvény  értelmében  először  is  megszeretném  kérdezni  a 
polgármester urat, hogy igényt tart-e a tiszteletdíjra?

Rácz Lajos polgármester: igen

Nagy  Jánosné  képviselő,  Ügyrendi  Bizottság  elnöke:  a  polgármesteri  tiszteletdíj 
megállapítása a 2009. március  12 és 2009. december 31.-i  időszakra vonatkozik.  A 
tiszteletdíj megállapításánál a köztisztviselői illetményalapot kell figyelembe vennünk, 
mely  jelenleg  38.650.-Ft,  és  ezt  lehet  2,5-  4,5  közötti  szorzószámmal  számolni.  A 
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minimum  ebben  az  esetben  96.625.-Ft  a  maximum  176.925.-Ft/hó  összeg. 
Költségátalány a polgármester tiszteletdíjának  20 %-tól 30%-ig terjedhet. 
Megkívánom jegyezni, hogy néhai Bencs Simon polgármesternek 4,4-es szorzója volt, 
a költségátalánya pedig ennek a 30%-a. 
Az  ügyrendi  bizottság  úgy döntött  2  igennel  1  nemmel,   Rácz  Lajos  polgármester 
részére  a  3,5  szorzót  javasolja  megállapításra  a  testületnek.  Valakinek  van-e  más 
javaslata? Ha nincs akkor kérem szavazzunk.

A Képviselőtestület 4 igennel,  1 tartózkodással ,ellenszavazat nélkül meghozta  

19/2009. (III.12.) sz.határozatát

Tárgy: A polgármester tiszteletdíja

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy

Rácz Lajos társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíját 2009.03.12-től 2009. december 31-ig 
terjedő  időszakra  havonta  135.275.-Ft-ban 
határozza meg. 

Felelős:   korelnök
Határidő: folyamatos

Nagy Jánosné képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: szeretném megkérdezni, hogy 
polgármester úr elfogadja-e a tiszteletdíj megállapítását?

Rácz Lajos polgármester: bár nem a legnagyobb szorzó, de elfogadom.

Nagy Jánosné képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: az ügyrendi bizottság javaslata 2 igen 
1 nem szavazat alapján 27.055.-Ft a költségátalányra, vagyis a tiszteletdíj 20 %-át.
Ha más javaslat nincs kérem kézfelnyújtással szavazzunk.

A Képviselőtestület 4 igennel,  1 tartózkodással ,ellenszavazat nélkül meghozta  

20/2009. (III.12.) sz.határozatát

Tárgy: A polgármester költségátalánya

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy

Rácz Lajos társadalmi megbízatású polgármester 
költségátalányát  2009.03.12-től 2009. december 
31-ig  terjedő  időszakra  havonta  a  bruttó 
tiszteletdíjának  20%ában,  azaz  135.275.-Ft  x 
20%= 27.055.-Ft-ban  határozza meg. 

Felelős:   korelnök
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Határidő: folyamatos

Átadom a helyemet és a szót polgármester úrnak.

4.)Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: köszönöm a szót én is mindenkit nagy szeretettel köszöntök, 
külön Lukács Bélát aki első alkalommal van jelen köztünk.
Nagyon sokat gondolkodtam az alpolgármesteri jelölésen.  Én elsőként Nagy Jánosnét 
szeretném megjelölni, másodiknak pedig Pálcza Józsefnét. Az Ötv.  12§. 4) bekezdése alapján 
a jelöltek hozzájárultak a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.  Javaslatom alapján a 
képviselőtestület titkos szavazással fog dönteni.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: így van, erre a feladatra kizárólagosan a polgármester 
jogosult. Az alpolgármester személye jelentős, többek között teljes jogú aláírással 
rendelkezik. Olyan embert kell erre a pozícióra választani aki szeretné és maximálisan el is 
tudja látni ezt a feladatot. Néha ironikusan szoktam mondani, hogy a Körjegyzőség életében 
mindegy hogy ki a polgármester és kik a testület tagjai.. Végeredményben a  személyiség tud 
hatással lenni a dolgozókra,  annak van jelentősége.  És polgármester úrnak  a javaslatát 
tiszteletben tartjuk. 

Rácz Lajos polgármester:  nem lehetne a napirendi pontokat felcserélni, hogy Lukács Béla 
is szavazzon?

Kmecz Andrásné képviselő:szerintem is úgy lenne jó

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: nem lehet felcserélni, ennek is van  menete. A testület 
így is határozatképes.

Nagy Jánosné képviselő: : én miért nem szavazhatok saját magamra?

Pálcza Józsefné képviselő:  én lemondhatok a jelelölésről Nagy Jánosné javára?

Rácz Lajos polgármester: akkor kérnék mindenkit, hogy szavazólapot tegye bele a kis 
ládába. 
Megállapítom, hogy a  titkos szavazás eredménye: Nagy Jánosnét 4 igennel alpolgármesterré 
választották.

Nagy Jánosné alpolgármester:  hazudnék ha azt mondanám, hogy nem örülök. Köszönöm 
szépen a bizalmat.

5.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: megkérném a képviselőtestület tagjait, hogy álljanak fel,
 Nagy Jánosné alpolgármester asszony mondja utánam az eskü szövegét.

Az eskü szövege a következő:
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„Én  Nagy Jánosné esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudásomra jutott 
titkot  megőrzöm;  alpolgármesteri  tisztségemből  eredő  feladataimat  Sajólászlófalva 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem.” 

Polgármester úr az eskü elmondása után gratulál alpolgármester asszonynak és átadja részére 
a megbízólevelet.

6.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: az Ötv. alapján megkérdezem alpolgármester asszonyt, hogy a 
tiszteletdíjra igényt tart-e?

Nagy Jánosné alpolgármester: igen 

Rácz Lajos polgármester: megmondom őszintén,  én úgy szeretném, ha az alpolgármester 
asszony az én tiszteletdíjam felét kapná, a költségátalánya pedig annak a   20 %-a lenne.

Pálcza Józsefné képviselő: miért kell költségátalányt adni, neked sem volt. A tiszteletdíj 
mértékével egyetértek a költségátalánnyal nem. 

Szomor Gábor képviselő:  az elmúlt időszakban az alpolgármesternek gépjárműve nem volt.

Rácz Lajos alpolgármester: a 10%   költségátalány  nem egy nagy összeg

Szomor Gábor képviselő:  én javaslom, mert Nagy Jánosné sokat jár gépkocsival. 
Egyetértek vele, kapja meg. 

Rácz Lajos polgármester:  szeretném ha szavaznák. 

A Képviselőtestület 4 igennel,  1 tartózkodással ,ellenszavazat nélkül meghozta  

21/2009. (III.12.) sz.határozatát

Tárgy:  Az   alpolgármester  tiszteletdíja  és 
költségátalánya

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy

Nagy  Jánosné   alpolgármester  tiszteletdíját 
2009.03.12-től  2009.  december  31-ig  terjedő 
időszakra  havonta   bruttó  67.638.-Ft-ban 
határozza meg. 

Tiszteletdíjának 10%-a azaz 6.764.-Ft/hó összeg 
illeti meg költségátalány címen. 
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Felelős:   polgármester
Határidő: folyamatos

7.) Napirendi pont

Kmecz István HVB elnök: a testületben történt változások alapján egy testületi tag helye 
felszabadult.  A  HVB   2006. évi határozat alapján a 8. helyen álló Lukács Bélát megkereste a 
a testület,   hogy elfogadja-e a testületi tagságot. Ő igennel válaszolt. 
Kérném a testületet, hogy ismételten álljon fel, Lukács Béla mondja utánam az eskü szövegét. 

„Én  Lukács Béla esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az 
Alkotmányt  és  az  alkotmányos  jogokat  megtartom,  az  állami  és  szolgálati  titkot 
megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb 
tudásom szerint minden igyekezetemmel Sajólászlófalva javát szolgálom.” 

Az eskü elmondása után a HVB elnök átadja a megbízólevelet.

Rácz Lajos polgármester: : nagyon szépen köszönjük a beszámolót és a bizottsági 
munkádat. 

8. ) Napirendi pont

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  mint ismeretes 2008-ban is volt belső ellenőrzésünk. Ez 
Sajólászlófalva esetében pénzügyi ellenőrzést és utóellenőrzést jelentett.
Az ellenőrzés befejeztével az ellenőrzési jelentések  elétek lett tárva, azt ismeritek. Hibaként 
lett megállapítva , hogy bár a szabályzatok aktualizálása megtörtént, viszont a szabályzatok 
egységes szerkezetbe való foglalását javasolták. Továbbá Gál Pálnét is be kellett vennünk a 
pénzkezelési szabályzatba. Ezek szerepeltek az általunk készített intézkedési tervben is. 
Probléma volt még az ellenjegyzés hiánya is egy-két esetben.

Rácz Lajos polgármester: mikor mi elmegyünk vásárolni, úgye nem gondolod komolyan, 
hogy először téged fogunk megkérdezni?

Nagy Jánosné alpolgármester: nem így mondta, hanem hogy nehogy kétszer legyen 
kifizetve valamelyik számla.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  egyáltalán nem erről van szó. Én a belső ellenőröknek is 
mondtam, hogy ez egy speciális eset. Zsuzsa mikor beszedi a pénzt, ő egyből elszámol a 
házipénztárnak. 

Rácz Lajos polgármester.: kérdése van-e valakinek ezzel kapcsolatban?

Nagy Jánosné alpolgármester: mivel én már régóta itt vagyok elszeretném mondani, hogy 
az én tapasztalatom az,hogy minden szabályszerűen működik pénzügyi vonatkozásban
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Rácz Lajos polgármester: ha más kérdés nincs, akkor köszönjük a beszámolót és kérem, 
hogy szavazzunk.

A Képviselőtestület 6 igennel,ellenszavazat nélkül meghozta  

22/2009. (III.12.) sz.határozatát

Tárgy:  2008.  évi  belső  ellenőrzés 
kötelezettségének teljesítése

Sajólászlófalva  Község  Önkormányzat 
Képviselőtestülete  az  1.  sz.  melléklet  szerinti 
Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentést  Sajólászlófalva Község Önkormányzata 
2008.  évi  belső  ellenőrzési  kötelezettségének 
teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta. 

Határidő: azonnal
Felelős:   polgármester

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: Körjegyzőségnél ugyanúgy pénzügyi és utóellenőrzés 
történt hasonlóan a községi önkormányzathoz. Az ellenőrzés összegző megállapítása, hogy a 
Körjegyzőség tevékenysége dokumentáltabbá vált, ezáltal ellenőrizhetőbb is. A Körjegyzőség 
tevékenysége nyomon követhető.
Megállapításra került , hogy mivel kis létszámú a hivatal nehéz kialakítani a 
kötelezettségvállalalás , utalványozás, ellenjegyzés rendjét. 

A Képviselőtestület 6 igennel,ellenszavazat nélkül meghozta  

23/2009. (III.12.) sz.határozatát

Tárgy:  2008.  évi  belső  ellenőrzés 
kötelezettségének teljesítése

Sajólászlófalva  Község  Önkormányzat 
Képviselőtestülete  az  1.  sz.  melléklet  szerinti 
Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentést  Sajókápolna-  Sajólászlófalva  Községek 
Körjegyzősége    2008.  évi  belső  ellenőrzési 
kötelezettségének  teljesítéséről  megtárgyalta  és 
elfogadta. 

Határidő: azonnal
Felelős:   polgármester
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9.) Napirendi pont 

Rácz Lajos polgármester: szeretném elmondani azt, hogy kinek mi lesz a feladata ebben az 
új felállású testületben. Mivel alpolgármester asszony az ügyrendi bizottság elnöke így 
összeférhetetlenség áll fenn.

Nagy Jánosné alpolgármester: köszönöm az eddigi bizalmat, ügyrendi bizottság elnöki 
tisztségéről  lemondok. ( Írásban mellékelve a jkv. végén)

A Képviselőtestület 5 igennel egy tartózkodással Szomor Gábort választotta az ügyrendi 
bizottság tagjai közé.

 
Rácz Lajos polgármester: én alpolgármester asszonyt arra szeretném kérni, hogy 
kizárólagosan a pályázatokkal foglalkozzon. Holmi kis munkákkal nem szeretnénk az 
energiáját elvenni.  Úgy gondolom, hogy mi ezeket megtudjuk oldani
Szomor Gábortól elfogjuk várni, hogy a virágokkal, fásítással törődjön, a kopjafa környékére 
különös hangsúlyt fektetve.

Szomor Gábor képviselő: a közmunkásokkal kapcsolatban valami szigorítást be kellene 
vezetni.

Rácz Lajos polgármester: ha konkrétan valamelyik közmunkásra panaszotok lenne akkor 
kérem jelezzétek felém, hogy valami intézkedés történhessen.

Nagy Jánosné alpolgármester: jelenleg is lehet pályázni virágosításra kétszázezer forint 
értékben.

Szomor Gábor képviselő: azt is tudatosítani kell bennük, hogy a képviselők is jogosultak 
velük szemben intézkedésre.

Pálcza Józsefné képviselő: a lakosokat sok esetben irritálja a közmunkások semmittevése és 
a munkához való hozzáállásuk. 

Rácz Lajos polgármester: mindenkinek joga és  kötelessége, hogy a nem dolgozó 
munkásokra rászóljon.
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Pálcza Józsefné képviselő: a virággal nehogy úgy járjunk mint tavaly. Jó lenne ha a 
közmunkások közül egy-két embernek a viráglocsolás lenne a feladata, aki korábban jönne be 
dolgozni, hogy a virágok ne a legnagyobb melegben legyenek öntözve. 

Nagy Jánosné alpolgármester: a buszmegállóval kapcsolatban szeretném  elmondani, hogy 
miután Sajószentpéteren kicserélik a buszmegállókat lehetőségünk nyílt a sajószentpéteri 
buszmegállókat megszerezni. Három db buszmegállót kapunk mely körülbelül 2 hét múlva 
kiszállításra fog kerülni. 

Rácz Lajos polgármester: Lukács Béla képviselőtársunk elég jó  sportember, én azt 
szeretném ha ő foglalkozna a sporttal. A tűzoltószertárt berendeznénk egy kis irodának, 
szertárnak és a te feladatod lenne a fiatalságot összefogni, sportra ösztönözni. 

Rácz Lajos polgármester: tegnap megkeresett egy hölgy, aki könyvekkel foglalkozik. 5 db 
könyv ára 50.500.-Ft lenne, a kistérség 44 települését fogná össze. Sajólászlófalva 1 oldalt 
kapna ebben a kiadványban   Én úgy gondolom, hogy hasonló jellegű könyvünk van így ez 
fölösleges.

Kmecz Andrásné képviselő: javasolnám, hogy a kultúrházra valami dekorációs  feliratot 
tegyünk, mert aki nem idevalósi azt sem tudja mi az a szép épület.

Rácz Lajos polgármester: legyen feliratozva az épület a KULTURHÁZ megnevezéssel.

Nagy Jánosné alpolgármester: az idén is szeretnénk megrendezni a szavalóversenyt 
Krisztinával együttműködve. A hagyományoktól eltérően nem áprilisban hanem májusban 
tartanánk mert így lehetőség van a mecénás pályázat benyújtására.
50.000.-Ft-ra gondoltam, hogy pályáznánk 10.000.-Ftos önrésszel.

Rácz Lajos polgármester: minden segítséget megadunk, támogatjuk. 
Ha további hozzászólás nincs az   ülést bezárom.

K . m. f.

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
körjegyző polgármester
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