
JEGYZŐKÖNYV

Készült:   Sajólászlófalva  Község Önkormányzat  Képviselőtestületének 2009.  április  30-án 
megtartott rendkívüli üléséről.

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

Tanácskozási joggal:

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző

Napirendi pontok:

1.) Polgármesteri Hivatal  és buszváró  felújításáról döntés.
Ea.: Rácz Lajos polgármester

  
2.) Különfélék, egyebek.

Ea.: Rácz Lajos polgármester.

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

1.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: az ABER Mérnöki Iroda elkészítette a Polgármesteri Hivatal  és a 
buszváró  felújításáról   szóló  árajánlatot.  Az  árajánlat  szerint  a  Polgármesteri  Hivatal 
tetőszerkezet  és  előtető  felújításának  költsége:  860.000.-Ft,  a  hivatal  külső  színezése: 
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344.000.-Ft, a 2  buszváró felújításának költsége pedig 450.000.-Ft, ehhez még hozzájön a 20 
%  -os  ÁFA  költség  330.800.-Ft,  így  a  teljes  költség   1.984.800.-Ft.  Kérem  a 
képviselőtársaimat, hogy az elmondottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket és utána 
szavazzunk

Nagy Jánosné alpolgármester:  ezt már évek óta kellett volna csinálni.  Majd megkérjük a 
vállalkozót, hogy ebben az összegben fesse ki a hivatal 2 szobáját is.

Kmecz Andrásné képviselő: a hivatal külső színezésének túl sok a költsége.

Rácz Lajos polgármester: ebben a költségben a lépcső burkolása is benne van.

Lukács Béla képviselő: én is soknak tartom.

Nagy Jánosné alpolgármester: a kultúrháznál  is sok a hiba, Az ajtó, a villanyszerelés, a 
lábazat, stb. ez mind hibásan készült el.

Lukács Béla képviselő: javaslom haladjunk.

Kmecz Andrásné képviselő: én egyet értek, elfogadom.

Rácz  Lajos  polgármester:  hétfőn  részletes  számlát  fogok  kérni,  beszéljük  meg  milyen 
legyen a külső színezés.

Nagy Jánosné  alpolgármester:  a  polgármester  háza  nagyon  szép  szín,  szerintem legyen 
olyan.

Kmecz  Andrásné  képviselő:  szerintem  olyan  legyen  mint  a  kultúrház,  hogy  minden 
középületünk egyforma színű legyen.

Rácz Lajos polgármester:  aki a felújítás költségeivel egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület  4 igen, ellenszavazat nélkül meghozta  a 37/2009. (IV.30.) sz.határozatát.

 
37/2009. (IV.30.) sz. határozat
Tárgy: Polgármesteri Hivatal és buszváró
            felújítási költségéről döntés.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy  az
ABER Mérnöki Iroda által készített
Polgármesteri Hivatal és buszváró 
felújításáról készült árajánlatot – mely
1.654.000.-Ft költség és 330.800.-Ft ÁFA, 
összesen: 1.984.800.-Ft  -  elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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2.) Napirendi pont:

Rácz  Lajos  polgármester: megkeresést  kaptunk  a  Rendőrkapitányságtól,  hogy  járuljunk 
hozzá a parasznyai KMB iroda fűtéskorszerüsítési valamint fűtés rezsi költségeihez, mert a 
kapitányság ezt nem tudja felvállalni. Amennyiben nem lesz támogatottság, úgy a parasznyai 
rendőrőrsöt  a vasgyárihoz csatolják.
Döntsünk,  hogy  támogassuk-e,  én  javaslom  fűtéskorszerűsítéshez  lakosság  arányosan, 
valamint a fűtés rezsi költségéhez 10 %-ban  járuljunk hozzá.  Aki ezzel egyetért szavazzon.

A képviselőtestület 4 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 38/2009. (IV.30.) sz. határozatát.

38/2009.(IV.30.) sz. határozat
Tárgy: A Parasznya-i Rendőrőrs
támogatása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Parasznya-i KMB iroda épületének       
fűtés korszerűsítését  lakosság arányosan
és a fűtés rezsi költségét 10 %-os arányban
támogatja. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

K. m. f.

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző polgármester
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