
JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Sajólászlófalva  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  2009.május  26-án 
megtartott üléséről.

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

Tanácskozási joggal:

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző

Napirendi pontok:

1.) Sajólászlófalva közbiztonságáról szóló beszámoló
Ea.: Virágh József KMB.őrsparancsnok

      
      2.) 2009. április 21-i testületi ülés beadványainak megtárgyalása

Ea.: Rácz Lajos polgármester

3.) A Körjegyzőség Alapító Okiratának  egységes szerkezetbe foglalása.
      Ea.: Berzyné Koterla Ildikó körjegyző

      4.) SZMSZ. módosítása
            Ea.: Rácz Lajos polgármester

5.) Kuckó Községi Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Ea.: Rácz Lajos polgármester

      6.) Különfélék, egyebek
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      7.) Szociális ügyek elbírálása

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: a  Rendőrség  kétszeri  meghívás  ellenére  sincs  jelen.  Tegnap 
többször  hívtam  telefonon,  de  nem  tudtam  őket  elérni.  Egyébként  településünkön  jónak 
mondható a közbiztonság.

Nagy Jánosné alpolgármester: most fel kellene hívni telefonon.

Rácz Lajos polgármester: a jegyzőkönyvbe beírjuk, hogy kétszeri meghívásra sem jelennek 
meg, de legalább jeleztek volna vissza, ha valami miatt akadályoztatva vannak. Pedig most 
nagyon jó lett volna, ha itt vannak, mert a második napirendi ponthoz a szakmai segítségükre 
lett volna szükség.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: a  jegyzőkönyvi  kivonatból  a  kapitányságra  küldünk. 
Nem akarom védeni őket, de nem tudjuk mi jöhetett  közbe, mint tudjuk létszám hiánnyal 
küszködnek.

Pálcza Józsefné képviselő: de legalább jeleztek volna vissza.

Szomor Gábor: képviselő: ilyen még nem volt, hogy vissza sem jeleztek.

Rácz Lajos polgármester: négyszer telefonáltunk.

Boczki Lajos: én tapasztalatból tudom, hogy nem látni őket a településen, ha hívják, hogy baj 
van ki se mennek.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: ez nagyon jó állampolgári megjegyzés volt, mi is ezt 
tapasztaltuk. Azt javasolták, hogy ilyenkor a miskolci kapitányságot kell hívni.

Nagy Jánosné alpolgármester: mostanság nincs fogadóórájuk?

Rácz Lajos polgármester: de van, ki is van hirdetve, de az van, hogy fel kell szólni, ha van 
valami. Ezt a témát lezárjuk és majd számon kérjük miért nem jelentek meg az ülésen. 

 
2.) Napirendi pont

Rácz Lajos  polgármester: ismerteti  a  lakosság  részéről  érkezett   2  panaszos  beadványt. 
Elhiszem, hogy vannak problémák a gyerekekkel, ez a két beadvány egymás ellen uszítja az 
embereket. Azt tapasztalom, hogy a beadvány benyújtása óta nincs az a nagy autó dübörgés.
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Érkezett egy harmadik beadvány is, melyben fekvő rendőr elhelyezését kérik az aláírók.
Ennek a bekerülési értéke kb. 1-1,5 millió forint lenne. El kell gondolkozni tudunk-e erre 
ennyit költeni.

Boczki Lajosné: egy gyerek  értéke nem 1,5 milliót ér, ezt nem lehet pénzben mérni.

Rácz Lajos polgármester: a főúton hány fekvő rendőr kellene.

Szomor Gábor képviselő: Kondó és Sajólászlófalva között a főúton nincs épület, de ezen az 
útszakaszon mint a repülő úgy mennek az autók.

Ferenczi Józsefné:  ha fekvőrendőr lesz akkor jobb lesz? Majd szétrázza az autót.

Duba  Endréné: el  szeretném  mondani,  hogy  a  mai  nap  úgy  tudtam  ide  eljönni  a 
munkatársammal együtt, hogy elengedtek munkából és sietni kell vissza. Szerintem ez a kis 
falu nem bír el fekvő rendőrt a költségvetéséből. Sebességkorlátozó  táblát kellene kirakni, aki 
vezet mindenkinek érvényes jogosítványa van és a közlekedés szabályait be kell tartania.

Szomor Gáborné: a te fiad száguldozik az útcán.

Boczki Lajosné: a tábla kevés, attól még száguldoznak.

Duba Endréné: a Kati néni fia is gyorsan ment.

Boczki Lajos: a Pál Laci is gyorsan megy.

Duba Endréné: nyugodj meg a te fiad is fog gyorsan menni.

Boczki Lajos: én sokszor nem szóltam a békesség kedvéért.

Duba Endréné: a fiam egyetlen egyszer vitte ki az autót az útra, érvényes műszakija van.

Boczki Lajosné: valamit kell csinálni ebben az utcában. 

Boczki Lajos: Jutka a te férjed vagy gyerekeid miért nem mennek így?

Szomor Andrea: Kati úgy gondolja én jelentettem fel a fiát, azért büntették meg.

Ferenczi Józsefné: Üzeni a fiam Norbi, hogy a csikkzsebéből kifizette a büntetést.

Boczki Lajosné: ez szép dolog is, ezzel a többi embert lenézi, hogy ő a csikkzsebéből kifizeti 
a büntetést.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: a  beadványoknál  mindkét  résznek  van  igazsága.  A 
Vörösmarty útra senki nem rakhat ki semmit, a Közútkezelő KHT. felügyelete alá tartozik. A 
Rákóczi  útra  a  Képviselőtestület  döntése  alapján  lehet.  Már  előzőleg  megvizsgáltattuk,  a 
Szegedi János kertjük irányába lehetne elhelyezni. Előzőleg minden szakhatóságot meg kell 
keresni és véleményt kérni. A költségeket az Önkormányzat állja. A Képviselőtestület dönt a 
fekvőrendőr ügyében.
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Boczki  Lajos: az  úgy  működik,  hogy  a  fekvőrendőr  elé  sebességkorlátozó  tábla  lesz 
felszerelve.

Duba Endréné: Ez mind a falu pénzéből megy ki, az én adóm is ide jön, hol van erre ennyi 
pénz.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: itt minden külön engedéllyel lesz. Mérlegelni kell, hogy 
a Rákóczi utcába  a falu pénzéből mehet-e ki 2-3 millió forint. A többi lakos is fizet adót.

Boczki Lajos: Ez már túlzás, ez kevesebb összeg lesz.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: meg kell nézni, Emődön gyártják a táblákat is, a testület 
hatásköre, döntsenek ők.

Boczki Lajosné: Majd az lesz, fogunk egy botot rájuk húzunk.

Pálcza Józsefné képviselő: az a tapasztalatom már lassabban mennek az autók.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  A gyermek  értéke  pénzben  nem mérhető,  itt  el  kell 
dönteni mi legyen, és hogy mindenki úgy nyugtázhassa, hogy jó döntés születik.

Nagy Jánosné alpolgármester: amikor kirándulni jártunk láttam sárga útfelfestést.

Boczki Lajos: ha a tábla nem ér semmit, akkor az útfelfestés fog érni valamit? Mi csak a 
gyerekeinket akarjuk megvédeni. Ha bekövetkezik a baj kié a felelősség, hogy megelőzhettük 
volna.50  km/ó  a  belterületen  a  megengedett  legnagyobb  sebesség,  ezt  be  kellene  tartani 
mindenkinek.

Boczki Lajosné: valamit csinálni kell.

Rácz Lajos polgármester: fel fogom hívni a Rendőrség figyelmét a fokozott ellenőrzésre. Az 
utca nem játszótér. Négy gyermeket neveltem fel, saját portámon, és nem az utcán játszottak.

Szomor Gáborné: Varbón a Fónagyság felé vezető úton lévő fekvőrendőr vajon mennyibe 
került.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: én azt nem tudom, de a hivatalos, írásban adott árajánlat 
számít. 14 éves korig kizárólagosan a szülő felel a gyerekért, 14-18 éves korig meghallgatásra 
kerül a gyerek is, 18 évtől kizárólag saját maga felel.

Szomor Andrea: ha Éva ott ült a fia mellett azt is látnia kellett, hogy mindig a gyerekekkel 
vagyok, egyedül nem engedem őket az útra.

Szomor  Gábor: ha  80-al  megy  az  autó  és  az  anyuka  tolja  a  babakocsit  oldalt,  a  kocsi 
elsodorja a babakocsit. 100 % biztonsággal nem közlekedhetünk az úton. Ha 3 gyerekkel jön 
ki az anya az útra nem tudja mind a 3 gyereket fogni.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a szülő  felelőségét semmiféle körülmény mellett sem 
lehet kikerülni.
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Szomor Andrea: A Dudik Attila már lassan jár. Nem értem miért kellett ennek bekövetkezni, 
eddig fajulni a helyzetnek. Norbit pedig nem én jelentettem fel.

Szomor Gáborné: a  Kati  fia a múlt hét végén bulit  rendezett,  a kerti  szék át  volt  dobva 
Andiéknál, hangoskodtak, a kocsik dübörögtek.

Szomor  Andrea: én  másnap a  széket  átadtam Józsi  bácsinak,  azt  mondta  olyan  fiatalok 
voltak, akiket nem is ismer.

Takácsné Magyar Mónika: én is toltam a babakocsit az út szélén a salakos részen, de olyan 
sebességgel száguldoztak, hogy majdnem elsodortak az autók.

Boczki  Lajos: a  betonból  lehelyezhető  fekvőrendőrt  útmutatással  mi  is  megcsináljuk 
társadalmi munkában.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a képviselőtestület a mai napon erről dönteni fog, de 
csak szabályosan lehet megépíteni, törvénysértést egyik fél sem követhet el.

Pálcza Józsefné képviselő: valami megoldást fogunk lelni.

Rácz Lajos polgármester: Át kell gondolni, a másik utcában is lehet ilyen kérés. 

Szomor Andrea: a Dudik fiúval azóta rendeződött a helyzet, az anyjával is megbeszéltük, jó 
a kapcsolat közöttünk, megértette, tudta, hogy a fia hibás volt.

Rácz Lajos polgármester: azt szeretném kérdezni  visszavonod-e a kérelmedet  Andi?

Szomor Andrea: visszavonom, de ne legyen semmiféle pletyka.

Szomor Gábor képviselő: a  feleségemet és az unokámat ne sértegesse senki, ezt minden 
körülmény között elvárom.

Pálcza Józsefné képviselő: már azt tapasztalom visszafogták magukat.

Boczki Lajos: mi legyen az anyagiakkal?

Rácz Lajos polgármester: árajánlatokat kérünk és majd lakossági fórumon döntünk.

Szomor Andrea: visszavonom a kérelmemet,  de csak addig amíg csend van, és a Dönizt 
hagyja békén..

3.) Napirendi pont

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: az alapító okiratot minden képviselő írásban megkapta 
tanulmányozásra,  röviden ismertetném  2008. évi CV.  törvény által előírt alapító okiratra 
vonatkozó  szabályokat.  Csak  megemlítem,  hogy  a  címeren  helytelenül  van  feltüntetve, 

5



Polgármesteri  Hivatal  nincs,  Községi  Önkormányzat  van.  (mellékelve  az  előterjesztés  a 
jegyzőkönyvben)

Rácz Lajos polgármester: köszönjük a részletes  előterjesztést,   majd úgy csináljuk,  amit 
lehet átruházzuk a körjegyzőre, a gazdasági vezető személyére vonatkozólag.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: egymásba karöltve kell dönteni, ez csak így lehetséges.

Rácz Lajos polgármester: aki egyetért az alapító okirattal szavazzunk.
(mellékelve egységes szerkezetbe foglalva)

A  képviselőtestület  5  igennel,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  39/2009.  (V.26.)  sz. 
határozatát.

39/2009. (V.26.) sz . határozat
Tárgy: A Sajókápolna-Sajólászlófalva 
Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának
/Egységes szerkezetben /történő elfogadása.

Sajólászlófalva Községek Önkormányzatának
Képviselőtestülete a költségvetési szervek 
jogállásásról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. törvény rendelkezései szerint
Sajókápolna-Sajólászlófalva Községek 
Körjegyzőségének besorolását elvégezte, és
az Alapító Okiratát egységes szerkezetbe 
foglalt 2009. június l. napi hatállyal - 
a 4. pont 2. alpont szerinti Szakfeladatok 
című rendelkezést 2010.január 1. napi 
hatállyal  - az előterjesztéshez csatolt 
formában jóváhagyja.
A Képviselőtestület felkéri a körjegyzőt,
hogy az egységes szerkezetben foglalt 
Alapító Okirat nyilvántartásba vétele 
érdekében írásban értesítse a törzskönyvi 
nyilvántartást végző szervet.

Felelős: körjegyző
Határidő: 2009.június 15.

 

4.) Napirendi pont
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Rácz  Lajos  polgármester: a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatot  minden  képviselő 
megismerhette. A 72. §. szól a belső ellenőrzésről. A belső ellenőrzés és a záró rendelkezés 
1.§-al a számozásuk módosul azaz a belső ellenőrzés 73. §. lesz,  a záró rendelkezések 74. §.-
á  módosul,  a  72.§.  a  következő  képpen  szól:  Községi  Önkormányzat  2009.  június  1-től 
használandó  szakfeladatai  a  2.  számú  függelékben  találhatóak.  A  3.  számú  függelékben 
található Sajólászlófalva község 2010. január 1-től használandó szakfeladatai.
Kérem a Képviselőtestületet, hogy a jelenleg hatályos 11/2008. (IX.10.) számú SZMSZ-ünket
a holnapi nappal hatályon kívül helyezzük és egyben ezzel egyidőben hatályba léptessük az új 
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti Működési Szabályzatunkat.
Amennyiben nincs több kérdés,  kérem a Képviseléő Testületet  szavazzunk az új  SZMSZ-
ünkről.

A  Képviselőtestület  5  igennel,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  8/2009.(V.27.)  sz. 
Rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

8/2009. (V.27.) SZ. RENDELETE  A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATRÓL

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: javaslom elfogadásra a megismert alapító okiratot. Aki egyetért 
szavazzon.  (Az   egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okirat  a  jegyzőkönyv  mellékletetét 
képezi)

A  Képviselőtestület  5  igennel,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  40/2009.  (V.26.)  sz. 
határozatát.

40/2009.  (V.26.) sz. határozat
Tárgy: Kuckó Óvoda Alapító okiratának
elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 
Sajólászlófalva Községi Kuckó Óvoda Alapító
Okiratát  egységes  szerkezetbe  foglalva 
elfogadja  2009. junius 1-től hatályos
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a 2008.évi CV.törvény rendelkező §-ai 
alapján.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester: a  közelmúltban  sok  bejelentés  érkezett  a  Taizs  féle  portával 
kapcsolatban, mert gondozatlan, gazos. A tulajdonosok távol laknak, a megadott címen nem 
tudtuk elérni őket. A közcélú munkásokkal tetettem rendbe. 5 közcélú munkás dolgozott 3 
napig, lekaszálták, majd összegereblyézték.  200.000.-Ft-ra becsülöm ennek a munkának az 
értékét.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: ez az összeg nem fedi a valóságot, nem beszélve róla, 
hogy törvénysértően mentünk be a telekre, határozzunk meg kevesebb összeget.

Rácz  Lajos  polgármester:   Javaslom  legyen  az  összeg  80.000.-Ft.  Aki  ezzel  egyetért 
szavazzon.

A  Képviselőtestület  5  igennel,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  41/2009.  (V.26.)  sz. 
határozatát.

41/2009. (V. 26.) sz. határozat
Tárgy: Taizs János és József telkének 
ügye.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
80.000.-Ft-al egyetért a Taizs János és 
József Vörösmarty u.37. sz. alatti telkén
elvégzett munka értékével.

Felelős:polgármester
Határidő: azonnal

Szomor  Gábor  képviselő: a  Rákóczi  utcai  telek  árát  megkérdeztem  1.000.000.-Ft-ra 
mondták,  ez  irreális.  Meg  van  az  elérhetőségük,  az  önkormányzat  vegye  fel  velük  a 
kapcsolatot.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: Ha megkapjuk  a címet felvesszük velük a kapcsolatot.
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Rácz  Lajos  polgármester: közeleg  a  falunap  illetve  László  napi  rendezvény,  meg  kell 
beszélnünk  a  részleteket.  Meghívjuk  Nótár  Méryt,  184.000.-Ft-ért  jön,  megrendeltük  az 
ugráló várat 40.000.-Ft-ba kerül, és szintén 40.000.-Ft-ért jön Görömbölyről  11-23 óra között 
a didzsé.
A műsor a következő lenne:

10.30  Óvodások műsora
11.00  Parasznyai Általános Iskolások műsora
12.00  Szentmiklósi Márta balett tánca
12.30-14.00 Ebéd (Lászlófalvi rozmaringos töltött káposzta 2 db személyenként)

Szomor Gábor képviselő: a 2 db szerintem kevés.

Rácz Lajos  polgármester: vendéglőben is  kettőt  adnak.  Sátor  lesz megterítve  szépen.  A 
nagybanin veszünk káposztát, 800 db-ot töltünk. 80.000.-Ft-ot számolunk a töltött káposzta 
költségére.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: ha boltban vesszük a húst drágább, vágóhídról kellene 
megvenni.

Nagy Jánosné alpolgármester: én az asszonyok véleményét mondom, jobb ha tálba rakjuk 
ki.

Szomor  Gábor  képviselő:  Ennek  az  a  hátránya,  hogy  előkerülnek  a  kisedények   és 
hazaviszik,  mondván, hogy majd otthon eszik meg, közben beülnek az asztalhoz és ott  is 
esznek.

Nagy  Jánosné  alpolgármester: a  Magyarosból  támogatásként  kérjünk  pogácsát,  8  kg 
kellene.

Rácz Lajos polgármester: Tóth Lajost a kocsmárost megkértem, hogy pakoljon ki a pályára 
és a sört adja bekerülési áron.

Pálcza Józsefné képviselő: meg lehetne kérni  az asszonyokat süssenek fánkot.

Nagy Jánosné alpolgármester: nem vállalják.

Rácz Lajos polgármester: folytassuk a műsorral

14.00  A Református Egyház énekkarának éneke
14.30  Sport rendezvény  (foci,stb.)
16.30 Szabadidős  program
17.30-18.15 Nótár Méry
 19.00 Disco

Rácz Lajos polgármester: Bencsné Battyányi Juditot nem tudtam elérni. Össze fogom hívni 
a kuratóriumi tagokat és más személyt kell keresni helyette. Beszélek Soós Máriával el tudná-
e vállalni.
A szlovákokat   augusztus  22-re  hívjuk,  falunapra  nem.  Majd  levisszük őket  Kápolnára  a 
múzeumot megnézni és a Pálcza  gyárát,  vagy Lillafüredre megyünk velük, majd ezt még 
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megbeszéljük. Tombolát is kellene árulni a falunapon. 1.díj: étkészlet, 2.díj: kávéfőző, 3 díj: 
kávés készlet.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  az óvoda vezetői pályázat június 8-ig adható be. Június 
30-ig  kell dönteni. Eddig 5 érdeklődő volt, 1 személyesen is.

Nagy Jánosné alpolgármester: a 2 buszvárónál a festést át kell nézni és rendesen befesteni, 
mert néhol kihagyták.

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

    
                                                             K. m. f.

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző polgármester
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