
JEGYZŐKÖNYV

Készült:   Sajólászlófalva  Község Önkormányzat  Képviselőtestületének 2009.  április  21-én 
megtartott üléséről.

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

Tanácskozási joggal:

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző
Kmecz Istvánné   pénzügyi főelőadó
Borosné Dobroviczky Erika            óvodavezető

Napirendi pontok:

1.) Beszámoló az óvoda munkájáról
Ea.:Borosné Dobroviczky Erika

2.) Rendőrség beszámolója a település közbiztonságáról
      Ea.:Virág József

      3.)  Polgármesteri tájékoztató   első negyedéves munkáról
      Ea.:Rácz Lajos polgármester

4.) 2008. évi zárszámadás elfogadása
Ea.:Rácz Lajos polgármester

5.) 2009. évi költségvetés módosítása
Ea.:Rácz Lajos polgármester

6.) Óvoda vezetői pályázat kiírásának megtárgyalása
Ea.:Rácz Lajos polgármester

7.) Különfélék
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8.) Szociális ügyek

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

1.) Napirendi pont

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető: beszámol részletesen az óvoda munkájáról.
32 gyerek volt beíratva az óvodába, 2 gyerek nem óvodaérett – jegyzői engedéllyel jár, 2-t 
pedig máshová  vittek.
Szeptembertől   6 gyermek iskolás lesz, 2 jön, így összesen 26 gyerek lesz jövőre.
Voltak rendezvények, melyek jól sikerültek. Pl.Ferenc napi vásár, Szüreti szekeres felvonulás, 
a  kenyér  napjának  megünneplése,  „tök  jó  napot  2  szerveztünk,  a  szülők  bált  szerveztek, 
műsorral készültünk az idősek napjára., volt Mikulás és fenyőünnep, farsangi bál, stb.
Sajnos a március 15.-i ünnepség a rossz idő miatt nem jött össze.

Rácz Lajos polgármester: Ez a nap nagyon zűrös volt, reggel Kazincbarcika, stb. Nem volt 
eléggé  előkészítve,  ha  az  óvoda  vezető  akadályoztatva  van,  a  helyettesnek  kellett  volna 
intézkedni.

Borosné Dobroviczky Erika óvoda vezető: Ez most így jött össze magánproblémám miatt, 
máskor jobban megszervezzük.  750.000.-Ft értékü udvari játszóteret kaptunk, melyet leltárba 
kellene venni. A hátsó udvar fákkal, bokrokkal történő beültetése megtörtént.
Szeretnénk az óvodában egy nagyobb felújítást, ajtó, ablak és falfestést. A homokozóba új 
homok kellene, ÁNTSz előírás, célszerű lenne egy takaró a homokra, és lapátokat szeretnénk 
a homokozóba.
A Pöttyö Panna Alapítvány számlánkra 60.000.-Ft jött  be az 1 %-ból. Pályázat  lett beadva 
(mecénás) 100.000.-Ft-ra.

Rácz Lajos polgármester: megköszöni a beszámolót. Az iskola leltározásakor 1 zsák labdát 
találtunk, majd átadjuk az óvodának.
Az óvodában augusztusra terveztük a felújítást.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: Okulva  a  parasznyai  iskola  példáján  szeretném  a 
személyi anyagot átnézni, ellenőrizni a szabadságot, mert azt pontosan kell vezetni.
Javaslom az óvodába zuhanytálca beépítését, a mosogató tálca is ki kellene cserélni, ablak 
csere kellene, mert nagyon rossz.

Rácz Lajos polgármester: 4-5 éves ablakot nem cserélünk ki, nincs rendesen beszerelve, 
majd kijavíttatjuk,  A mosogatótálca  használtan lett beszerezve. Megoldjuk.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: Kerti medencét is lehetne vásárolni, 10.000.-Ft-ért volt 
akcióban.

Nagy Jánosné alpolgármester: köszönjük az óvodavezető beszámolóját.

Rácz Lajos polgármester: aki egyetért a beszámolóval szavazzunk.

2



A  Képviselőtestület  6  igennel,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  25/2009.  (IV.21.) 
sz.határozatát.

                                       25/2009. (IV.21.) sz. határozat
Tárgy: Az óvoda munkájáról készült
beszámoló elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az 
óvoda munkájáról készült beszámolót
elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

       2.) Napirendi pont   

Rácz  Lajos  polgármester: a  2.  napirendi  pont  a  Rendőrség  beszámolója  a  település 
közbiztonságáról, azonban ezt későbbi időpontra elnapoljuk, mert a rendőrség közölte, hogy 
technikai okok miatt (elromlott az autójuk) nem tudnak részt venni az ülésen.

   3.) Napirendi pont 

Rácz  Lajos  polgármester: a  következőkben  szeretnék  beszámolni  az  első  negyedévben 
végzett  munkáról.  A  korlát  megépítése  a  Vörösmarty  és  Rákóczi  utca  kereszteződésében 
megtörtént.  Az utakhoz a padkára a kő kihordásra került,  legalább még 1 autó kőre lenne 
szükség,  még majd  hozatunk,  az  óvoda  udvara  és  kertje  rendbe  lett  téve,  a  homokozóba 
homokot  hozatunk,  a  faluban  a  parkosítás,  virágok  kiültetése  megtörtént,  még  a 
villanyoszlopokra kell a virágokat elhelyezni, a kultúrház udvara kertje rendbe lett téve.
A patak korlátját végig bemeszelték a közcélú munkások, a kishíd korlátját lefestették.

Nagy Jánosné alpolgármester: lakosság részéről mondták, hogy a kopjafánál a fa törzsét be 
kellene meszelni, lehetne-e?

Rácz Lajos polgármester:  Igen,lehetne. 

Kmecz Andrásné képviselő: szerintem a fa törzsét télen szokták bekenni mésszel.

Rácz Lajos polgármester: polgárvédelmi oktatáson vettünk részt Lukács Bélával az elmult 
héten. A hivatal  külsejének színezéséről, az előtető  és a buszváró előzetes költségvetési terve 
elkészült, kb 1,5 millió forintba fog kerülni. Ennyi amit az eltelt időszakban végeztünk.
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   4.) Napirendi pont
 
 
Rácz Lajos polgármester: képviselőtársaim  az önkormányzat  2008. évi zárszámadásáról 
szóló írásos anyagát megkapták, amennyiben kérdéseik vannak tegyék föl.

Nagy Jánosné alpolgármester: étkezési hozzájárulásnál miért csak 55 % a teljesítés.

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó: a közhasznú, közcélú munkások nem kaptak étkezési 
hozzájárulást.

Nagy  Jánosné  alpolgármester: Spóroltunk.  A  belföldi  kiküldetés?  Az  egyháztámogatás 
miért 220 %.

Kmecz  Istvánné  pénzügyi  főelőadó: Gálné,  Pereczné  és  az  óvónők   utiköltsége.  Az 
egyháznak előző évi támogatás is tavaly lett utalva.

Nagy Jánosné alpolgármester: a beszámoló részletes, számunkra is áttekinthető, köszönjük 
szépen.

Rácz Lajos polgármester: köszönjük a beszámolót, a képviselőtestület érdeme is a takarékos 
gazdálkodás. Aki a zárszámadás elfogadásával egyetért szavazzunk.

A Képviselőtestület 6 igennel, ellenszavazat nélkül megalkotta a 6/2009. (IV.22. sz.rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉK

6/2009. (IV.22.) SZ.RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: megkérem a pénzügyi  munkatársat ismertesse miért is kell az 
önkormányzat 2009. évi költségvetését módosítani.

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó: az elmúlt testületi ülésen el lett fogadva a polgármester
tisztelet  díja.  Az alpolgármesternek nem volt  költségátalánya,  a  polgármesternek van,  így 
67.000.-Ft-ot  kell  átcsoportosítani.  A  másik  az  üdülési  csekk,  az  a  kérés,  hogy    a 
sajólászlófalvai  dolgozóknak  is   71.500.-Ft  értékű   legyen  az  üdülési  csekk,  mivel  a 
körjegyzőségben is ennyit kapnak a dolgozók.

Rácz Lajos polgármester: amennyiben egyetértünk a módosítással, szavazzunk:
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A  Képviselőtestület   6  igennel,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  7/2009.  (IV.22.)  sz. 
rendeletét

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

7/2009. (IV.22.) SZ.RENDELETE AZ 1/2009. (II.11.) SZ.
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

6.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester: az  óvodavezető  vezetői  megbízatása  lejár.  Ki  kell  írnunk  a 
pályázatot. A jegyző asszony  majd meghirdeti.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: a  pályázat  feladását  04.25-ig  kell  megtenni.  Nem 
kötelező a Közlönyben hirdetni, elég az interneten a KSZK. honlapon.

A  Képviselőtestület  6  igennel,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  26/2009.  (IV.21.) 
sz.határozatát.

26/2009. (IV.21.) sz. határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda vezetői
Álláspályázat kiírása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
Kuckó Községi Óvoda magasabb vezetői 
állására pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel.
Meghirdetett munkahely: Kuckó Községi 
Óvoda Sajólászlófalva Vörösmarty u. 19/A.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 5 év-ig tartó közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig 
szól.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény irányításával, vezetésével
kapcsolatos igazgatási feladatok továbbá 
az intézmény dolgozóival kapcsolatos 
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munkáltatói jogok gyakorlása, valamint az
óvoda gazdálkodásával  kapcsolaltos feladatok
ellátása, s egyben óvodapedagógusi tevékeny-
ség végzése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény meg-
állapítására  és  a  juttatásokra  a  közalkalma-
zottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
főiskola, közoktatás vezetői szakvizsga,
pedagógusi munkakörben eltöltött – legalább 
3-5 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások)
magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség
A pályázat részeként benyujtandó iratok,
igazolások: 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
szakirányú  felsőfokú  végzettséget  igazoló
oklrvél másolata, szakmai önéletrajz,
vezetési program, szakmai és fejlesztési 
elképzelések felvázolása.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. augusztus 15.
napjától tölthető be.
A  pályázat  benyújtásának  határideje:  2009.  
június 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Rácz Lajos nyújt, a 48/424-312-es
telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: 

                                                                            Postai úton, a pályázatnak a Községi 
Önkormányzat – Sajólászlófalva címre
történő megküldésével (3773 Sajólászlófalva,
Vörösmarty u.15.) Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot, 630/2009., valamint a
munkakör megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtását követő képviselő-
testületi ülés.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2009. június 30.
Felelős: polgármester
Határidő: anonnal 

6



7.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester: levélben  megkeresett  a  Mozgáskorlátozottak  Sajószentpéteri 
Egyesülete és támogatást kér az egyesület részére, leírják, hogy  községünkből 17 tagja van az 
egyesületnek. Javaslok 10.000.-Ft támogatást, aki egyetért szavazzon.

A  képviselőtestület  6  igennel,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  27/2009.(IV.21.)  sz. 
határozatát.

27/2009. (IV.21.) sz. határozat
Tárgy: Mozgáskorlátozottak Sajószentpéteri
Egyesületének támogatása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
a Mozgáskorlátozottak Sajószentpéteri 
Egyesületét 10.000.-Ft pénzösszeggel 
támogatja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz Lajos  polgármester: következő levelünk  az  országos  Mentőszolgálat  Alapítványtól 
érkezett, ők is támogatást  kérnek. Részükre 5.000.-Ft támogatást javaslok, aki ezzel egyetért 
szavazzon.

A  Képviselőtestület  6  igennel,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  28/2009.(IV.21.)  sz. 
határozatát

28/2009 (IV.21.) sz. határozat
Tárgy: Országos Mentőszolgálat Alapítvány
támogatása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az
Országos Mentőszolgálat Alapítványát
5.000.-Ft pénzösszeggel támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Nagy  Jánosné  alpolgármester: pályázni  lehetett  a  kistérségnél  rendezvényekre,  idősek 
napjára megrendeltem a Kisködmön tánccsoportot, ingyen jönnek, 2009.november 6-án lesz 
az idősek napja.
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Rácz Lajos polgármester: a könyvtár és a családsegítő iroda rendben van. A tábla készítése 
is folyamatban van.

Nagy Jánosné alpolgármester: Lászlói napokat szervezünk ezentúl, és akkor lenne az avatás 
is.

Rácz Lajos polgármester: megkeresett az Atlasz Kft., hogy a településekről könyvet jelentet 
meg,  3  évig  lesz  aktualizálva,  180.000.-Ft-ba  kerül,  én  már   -  bízva  a  képviselőtestület 
támogatásában  -  megrendeltem.

Pálcza Józsefné képviselő: Ez nagyon drága, kell ez nekünk.

Kmecz Andrásné képviselő: Ez tényleg sok, vissza kellene mondani.

Rácz  Lajos  polgármester: Hát  nem  gondoltam,  hogy  ekkora  lesz  az  ellenállás, 
bizalmatlanság.

Szomor Gábor képviselő: bizalmatlanságról nincs szó.

Rácz Lajos polgármester: Szavazzunk.

A Képviselőtestület 5 igennel,  1 tartózkodással meghozta a 29/2009.(IV.21.) sz. határozatát.

29/2009.(IV.21.) sz. határozat
Tárgy: Atlasz Kft.-től  könyv megrendelése.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
Polgármester Atlasz-Kft-től  történő 
könyv megrendelését jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

Rácz  Lajos  polgármester: Telefonált  Darinka.  Május  16-ra  meghívtak  Szlovákiába.  Mi 
legyen,  menjünk-e. Ha megyünk nekünk is vissza kell hívni őket.

Pálcza Józsefné képviselő: nem kellene megszakítani a kapcsolatot.

Kmecz Andrásné képviselő: jó volna továbbra is tartani velük a kapcsolatot.

Rácz Lajos polgármester: Aki egyetért, hogy menjünk Szlovákiába szavazzunk.
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A  Képviselőtestület   6  igennel,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  30/2009.(IV.21.)  sz. 
határozatát.

30/2009. (IV.21.) sz. határozat
Tárgy: Döntés a Szlovákiába való utazásról

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete  úgy  határoz,  hogy  2009. 
május 16. napjára a szlovákiai testvér település 
meghívását elfogadja, és Szlovákiába utazik 
maximum 17 fővel.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Nagy Jánosné alpolgármester: a szavalóverseny is május 16-ra lett tervezve, a  pályázat be 
lett adva, elbírálás 04.30-án lesz, végül is át lehet tenni május 9-re.

Rácz Lajos polgármester: beadvány érkezett a Rákóczi utcai lakosoktól, hogy a Rákóczi u.3. 
és  13.sz.elé  fekvőrendőrt  és  egy-egy  sebességkorlátozó  táblát  helyeztessen  ki  az 
önkormányzat.

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó: már a korábbi években is volt ilyen kezdeményezés. A 
fekvőrendőr nagyon sokba kerül. Nem az utcán kellene a gyerekeknek játszani.

Szomor Gábor képviselő: A gyerekek  játszanak, ha kirúgják a labdát  kiszalad utána, nem 
az autót nézi.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: kaptunk  egy  másik  beadványt  is,  ez  az  autósok 
beadványa.
Ügyfélfogadásra jött hozzám Duba Endréné és Dudik Ferencné és  Dubáné fel volt háborodva 
Szomor Andrea viselkedése miatt. A képviselőtestület elé terjesztem a beadványt.

Rácz Lajos polgármester: korábban 500.000.-Ft árajánlat volt a fekvőrendőrre. Azt javaslom 
ez a két beadvány legyen elnapolva a következő ülésre amikor a rendőrség is jelen lesz és 
szakmai szempontból ők tudnak erről véleményt mondani. 

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a bejelentő kifogásolta, hogy az utcabeli képviselők ott 
álltak a kapu mögött, de senki nem szólt bele.

Pálcza  Józsefné  képviselő: Zavaró  az  autók  hangja.  Nem  lehetett  volna  ezt  szépen 
lerendezni?

Berzyné Koterla Ildikó: El kell gondolkodni megér-e ez a fekvőrendőrös téma annyit.
Rácz Lajos polgármester: Egy kis toleranciát kérek mindenkitől, és ezt a témát a következő 
ülésen folytatjuk.
Hátra van még a Május 1.-i ünnep megbeszélése. program a következő lenne:

- 10.30-tól  13 óráig játszóház a kultúrotthonban 
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- 13,30 órától labdarúgó játék a focipályán
- 17.00 órától piknikdélután a kulturotthon udvarán
- Utána discó.

Ezt a rendezvényt kb  20.000.-Ft-ból rendeznénk meg, aki ezzel egyetért szavazzunk.

A  Képviselőtestület   6  igenn  el,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  31/2009.(IV.21.)  sz. 
határozatát.

31/2009. (IV.21.) sz.határozat
Tárgy: Május 1.-i rendezvényre költség
biztosítása.

Sajólászlófalva község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
a Május 1.-i rendezvényre 20.000.-Ft
pénzösszeget biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester: javaslom, hogy vegyünk 3 garnitúra sörpadot.

Nagy  Jánosné  alpolgármester: június  27-én  rendezzük  a  Lászói  napokat,  a  Kossuth 
iskolából kevés pénzért eljönne a tánccsoport. A fúvós zenekarral felveszem a kapcsolatot.
Április 25-én nyugdíjas szavalógálára viszem a nyugdijasokat, 1.500.-Ft benzinre kellene.

Rácz Lajos polgármester: testületi ülésünkön megjelent Tóth Edina anyuka a kisfiával és 
kéri hallgassuk meg.

Tóth  Edina: Kérésem  lenne  a  Képviselőtestület  felé.  A   kisfiamnak,  aki  3  és  fél  éves 
problémái  vannak.  Heti  2  alkalommal,  kedden  és  csütörtökön  Kazincbarcikára  hordom 
logopédushoz  és  korai  fejlesztésre,  ott  lehívják  a  168.000.-Ft-os  normatív  támogatást. 
Szüksége lenne az óvodára,  8-12 óráig szeretném ide vinni a helyi óvodába, és nekem is 
mellette kellene lenni, mert ha nem vagyok mellette sír, és még nem szobatiszta. Kérem a 
Képviselőtestületet tegye ezt lehetővé.

Rácz  Lajos  polgármester: ezt  nem  lehet  kivitelezni,  zavarja  a  gyerekeket,  konfliktus 
helyzetek voltak korábban is. 

Tóth Edina: Másképp nem fog a gyerek megszokni, nem tudom ott hagyni egyedül, jelenleg 
gyermekelhelyezés van folyamatban.

Nagy Jánosné alpolgármester: fokozatosan kellene a gyereket leszoktatni.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a gyermek nem szobatiszta, én engedtem meg korábban, 
hogy az anyuka is ott legyen. Konfliktus volt a lelkészasszonnyal. Nem megfelelő az, ha az 
anyuka is ott van a gyermekkel az oviban. Szakember szerint bölcsődei elhelyezés kellene a 
gyereknek.

10



Pálcza Józsefné képviselő: nincs a közelben neki megfelelő óvoda? 

Tóth Edina: Van Kazincbarcikán, de ott bölcsődések vannak  és azok a gyermekek őt nem 
fejlesztik.

Rácz  Lajos  polgármester: szerintem  próbáljuk  meg  2  hét  próbaidőre,  de  az  anyuka  a 
foglalkoztató teremben ne legyen benn. Tehát hétfő, szerda és pénteki napokon.

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

K. m. f.

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző polgármester
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