
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 8-án 
megtartott 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
 Kmecz Istvánné                   pénzügyi főelőadó

             Nagy József Attila           családgondozó
                         Varga Tímea                       családgondozó

             Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető

Napirendi pontok:

1.) Óvoda működésével kapcsolatos ügyek megbeszélése
      2008-2009-es tanévről beszámoló

     Ea: Borosné Dobroviczky Erika
           Óvoda vezető

2.) Gyermekjóléti szolgálat és családsegítő beszámolója
 
      Ea: Nagy József és Varga Tímea

3.) 2009 első félévi költségvetési gazdálkodásról beszámoló

      Ea: Rácz Lajos 
            Polgármester

4.) Különfélék, egyebek

5.) Szociális ügyek

     Ea: Rácz Lajos 
          Polgármester
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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 óvoda festése, felújítása a nyár folyamán megtörtént. Sajnos a 
mosogatótálcát  nem  sikerült  kicserélni,  mert  nincs  ilyen  méretű   sehol.  Az  óvodai 
dolgozókkal  meg  vagyok  elégedve,  kérem  a  dolgozókat  a  gyerekeket  ne  engedjék  haza 
délben,  mert  megvonják a  támogatást.  Az óvodára eddig  5.000.000.-Ft  elment,  egy kicsit 
takarékoskodni kell. A reggelivel spórolni kell.

Borosné Dobroviczky Erika óvoda vezető: van olyan gyerek, aki három szelet kenyeret is 
megeszik.  A  szülők  az  uzsonnát  már  lemondták.  A  házirendet  átnéztük,  8.30-ig  van  a 
gyülekező, egy gyerek nem ebédel, ebéd előtt hazaviszik a szülők.

Nagy  Jánosné  alpolgármester: Kondóra  reggelit  is  hordanak  a  Magyarosból,   ugyan 
mennyiért viszik, nem lenne-e olcsóbb.

Rácz Lajos polgármester: 120 milliárdot jövőre elvonnak az önkormányzattól hogy fogjuk 
ezt fizetni.

Szomor Gábor képviselő: javaslom, hogy minden gyerek vigyen az óvodába tízórait.

Borosné Dobroviczky Erika óvoda vezető: ez nem oldható meg, az ANTSZ ebbe beleköt.

Szomor Gábor képviselő: akkor mi az amit az óvodától meg lehetne vonni.

Rácz Lajos polgármester: egy dolgozót el kell bocsájtani.

Borosné Dobroviczky Erika óvoda vezető: A sajószentpéteri óvodában  is 25 gyerekre 2 
óvónő és 2 dadus van.

Szomor  Gábor  képviselő: mindnyájunknak  fájó  pont,  de  fel  kell  vállalni,  hogy  1 
alkalmazottól megváljunk.  

Pálcza Józsefné képviselő: közcélú munkás foglalkoztatásával kell megoldani.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: meg  kell  beszélni,  lehet  6  órában  is  foglalkoztatni 
minden dolgozót, az a kérdés mit bír el ez a kis önkormányzat. Ilikének dupla teher, mert a 
lakosság felé is be kell számolni mit tett, hogyan gazdálkodik a községi képviselőtestület, de 
az óvodában munkavállaló.  Klárikának is meg kell érteni nem bírja ez a kis önkormányzat.
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Rácz  Lajos  polgármester: most  egyenlőre  arra  kérlek  benneteket,  hogy  fogjuk  vissza 
magunkat, próbáljunk  takarékoskodni.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  meg  kellene  kérni  azt  az  anyukát  is,  aki  hazaviszi 
gyermekét, hogy  engedje meg, nyitvatartási időben végig ott legyen gyermeke. 

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó: Kondón minden gyerek ingyen étkezik az óvodában, 
akinek fizetős lenne, annak is átvállalta az önkormányzat.

Borosné Dobroviczky Erika óvoda vezető: Sajószentpéterről ide járt egy gyerek, betöltötte 
a 3 évet és a szülő elvitte sajószentpéteri óvodába.

Nagy Jánosné alpolgármester: a reggeli az nem lehet olyan sok

Rácz  Lajos  polgármester: havi  szinten  33.000.-Ft.  Az  óvoda  ügyét  lezárom,   térjünk  a 
beszámolóra, amit mindenki megismerhetett, már hetekkel ezelőtt a Községi Önkormányzat 
hivatalos  helyiségében  volt  áttanulmányozás  céljából.  Én  áttanulmányoztam  és 
megállapítottam,  hogy  jó,  részletes  a  beszámoló,  elfogadásra  javaslom.  Amennyiben 
egyetértenek fogadjuk el.

Nagy  Jánosné  alpolgármester: köszönjük  a  vezető  óvónőnek  hogy  pályázott  az  óvoda 
részére most is, úgy tudom 50.000.-Ft-ot nyert.

Rácz Lajos polgármester: köszönjük a beszámolót és köszönjük az öregek napi szép műsort.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: nem értem miért a sok üres lap a beszámolóban. Kétszer 
is szerepelnek az események. A kötelező nyilvántartások, szabadságolások nyilvántartásának 
a vezetése nagyon fontos. Mindent meg kell tenni, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek ide. A 
március 15. koszorúzásnál voltak problémák, mely sok okból tevődött össze.

Borosné Dobroviczky Erika óvoda vezető: a pótlapok azért vannak, mert már egyszer be 
lett számozva  és az utána lévő műsorok  lettek feltüntetve.

Rácz Lajos polgármester: még egyszer köszönjük a beszámolót és szavazzunk. 

 A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta  64/2009. (IX. 08.) sz. határozatát.

64/2009. (IX.08.) sz. határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda 2008/2009.
tanévről szóló beszámoló megtárgyalása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Kuckó  Községi  Óvoda  2008/2009.  tanévről  
szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: óvoda vezető
Határidő: folyamatos
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Rácz Lajos polgármester: térjünk át az óvoda munkatervére, felkérem az óvoda vezetőjét 
ismertesse a Kuckó Községi Óvoda 2009/2010. tanév munkatervét.

Borosné Dobroviczky Erika óvoda vezető: részletesen ismerteti  a munkatervet,  melynek 
tartalma:   felkészítés  a  tanévre,  könyvtári  foglalkozásokat  szervezünk,  Felsőzsolcáról 
Sajószentpéterre került a Pedagógiai Szakszolgálat, már járnak is ki logopédusok az óvodába.
Kocsis Márton ügyében tárgyaltam kazincbarcikai ügyintézővel, Barta Katalin azt mondta fel 
lehet venni a gyereket. 

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: én azt javaslom írja ezt le Barta  Katalin. Hogy milyen 
hatással van a többi gyerekre ezt szülői értekezleten meg kell beszélni.

Rácz  Lajos  polgármester: az  a  vezető  óvónő  felelőssége,  oda  kell  adni  két  hónapra 
kipróbálásra és ha nem tud vele mit kezdeni, lehet megfelelő helyre irányítani.

Pálcza  Józsefné  képviselő:Ennek  a  kisfiúnak  az  apjának  a  testvére  is  ilyen  betegségben 
szenvedett és  most egyetemre jár.

Borosné Dobroviczky Erika óvoda vezető: a házirendben leírtakat fokozottabb betartására 
törekszünk,  gondolok  itt  édesség,  játékok  behozása,  hazamenetel.  Óvodai  dolgozók 
fegyelmezett  munkavégzése,   dajkai  dolgozók  munkájának  ellenőrzése.  Megcsináltuk  a 
kapura a dohányozni tilos táblát, de még nincs kirakva, erre szükség van mert a csekkek a 
kapunál vannak eldobálva.
50.000.-Ft-ot nyertünk a pályázaton, ez négy programból álló sorozat. 
Munkatervünkben  szerepel  még  az  egészségnap  keretén  belül  a  vérnyomásmérés, 
nőgyógyászati  ismertető.  Tervezünk  Sajókápolna-Sajólászlófalva  futást,  szüreti  szekeres 
felvonulást,  ahová  meghívnánk  a  parasznyai  tánccsoportot.,  felnőttekkel  sportot, 
Sajólászlófalva község életébe bekapcsolódó programokat. Tervezünk óvodai honlapot, van 
faliújságunk.  Kapcsolatot  tartunk  a  gyermekorvosnővel,  a  Pedagógiai  Szakszolgálattal,  a 
szülőkkel, fél évente van szülői értekezlet.
Lesz szavalóverseny, mesemondó verseny, ehhez keresünk támogatókat. 40.000.-Ft ment az 
alapítványi számlánkra. Nem akarunk az önkormányzattól kérni, tudjuk mennyire kell a pénz.
Tervezünk tanulmányi  kirándulást  a  tejüzembe,  a  kenyérgyárba.  Bált  szervezünk a  szülők 
segítségével. A téli-tavaszi szünet idejét rendelet írja elő.
A tanév rendjét a jegyzőasszonytól nem kaptuk meg.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: hogy  miért  nem  küldtem  át  a  tanév  rendjét?  Úgy 
gondolom az óvodának van megbízott óvodavezetője, és annak vannak kötelezettségei.

Borosné Dobroviczky Erika óvoda vezető: munkatervünkben szerepel még a továbbképzés, 
angol felmérés.

Rácz  Lajos  polgármester: kérem  képviselőtársaimat  hozzászólásaikat,  észrevételeiket 
tegyék  meg,  amennyiben  nincs  hozzászólásuk,  javaslom  a  munkatervet  elfogadásra  és 
szavazzunk.
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A képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 65/2009. (IX.08.) sz. határozatát.

65/2009. (IX.08.) sz. határozat.
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda 2009/2010. 
tanév munkatervének elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
Kuckó Községi Óvoda által elkészített és
nevelőtestület által elfogadott 2009/2010.
tanévre szóló munkatervét elfogadja.

Felelős: óvoda vezető
Határidő: folyamatos
 

Borosné  Dobroviczky Erika óvoda vezető:  Kérdezni  szeretném,  hogy ingyenes  képzés 
lenne, másoddiploma szerzés a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi  Gyermeknevelési és 
Felnőttképzési  Szakán a bölcsödével nem rendelkező települési  óvónők részére,  ugyanis 2 
éves kortól fel lehet venni a gyereket az óvodába és ez az iskola ehhez kellene. Mehetnék-e?

Rácz Lajos polgármester: ennek semmi akadálya  szerintem.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: Ennek a jövőben külön feltételei vannak, például mini 
WC, mini mosdó, stb. Nem tudom érdemes-e ebbe neked ennyit befektetni.

Rácz Lajos polgármester: szerintem mehetsz, de az önkormányzat semmiféle költséget nem 
tud vállalni.

2.) Napirendi pont 

Rácz Lajos polgármester: felkérem Nagy József Attila  családgondozót,  hogy tartsa meg 
beszámolóját  a Gyermekjóléti  Szolgálat  munkájáról  2009.január 1. és 2009. augusztus 31. 
közötti időszakról.

Nagy József Attila  családgondozó: részletesen ismerteti a beszámolót, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.

Rácz Lajos polgármester: megköszöni a beszámolót és kéri Varga Tímea családgondozót ő 
is tartsa meg beszámolóját a családsegítő szolgálat munkájáról 2009. január 1. és augusztus 
31.közötti időszakról.
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Varga  Tímea  családgondozó: részletesen  ismerteti  a  beszámolót,  mely  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.
Rácz Lajos polgármester: köszönjük szépen a beszámolót és kérem képviselőtársaimat az 
elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg hozzászólásaikat, kérdéseiket.

Nagy Jánosné alpolgármester: én is hallottam, láttam, hogy a gyerekek ott vannak a nyári 
napközis táborban, jól érezték magukat, haza se akartak menni.

Rácz Lajos polgármester: a Közösségi ház udvarát kerti bútorokkal fogjuk berendezni.

Nagy József Attila családgondozó: köszönjük Krisztinának is, sokat segített a szervezésben.

Rácz Lajos polgármester: úgy tapasztalom, szívesen mennek a gyerekek,  szeretnek járni 
nem úgy mint kezdetben.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: mert szűkülnek a család lehetőségei. Segítség nyújtást a 
lakosság részére hatékonyabban kellene.  Nyomtatványok kitöltésében, problémás gyerekek 
felkutatásában., a nyári étkeztetés megszervezését is meg kellett volna oldani.

Varga  Tímea  családgondozó: a  nyári  étkeztetésnek  komoly  szabályai  vannak. 
Sajószentpéteren megoldották. Nyomtatványok letöltését a hivatalnál meg tudom oldani és a 
kitöltésben is segítek. 

Nagy Jánosné alpolgármester: köszönjük a beszámolót  és a végzett munkát.

Rácz Lajos polgármester: amennyiben egyetértünk a beszámolókkal szavazzunk, először a 
gyermekjóléti  szolgálat  munkájáról  szóló  beszámolóról,  majd  a  családsegítő  szolgálat 
munkájáról szóló beszámolóról.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 66/2009. (IX. 08.) sz. határozatát.

66/2009. (IX.08.) sz. határozat
Tárgy: Gyermekjóléti Szolgálat
munkájáról szóló beszámoló
elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestület úgy határoz, hogy a
Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról 
2009.január1-től  2009. augusztus 31-ig terjedő 
időszakról  készült beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 67/2009. (IX. 08.) sz. határozatát.

67/2009. (IX. 08.) sz. határozat
Tárgy: Családsegítő Szolgálat 
munkájáról szóló beszámoló
elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
a Családsegítő Szolgálat munkájáról
2009. január 1-től 2009. augusztus 31-ig 
terjedő időszakról  készült beszámolóját
elfogadja.

Felelő: polgármester
Határidő: folyamatos

3.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: a Községi Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót  írásos  formában  mindenki  megkapta,  áttanulmányozta.  Összességében 
megállapítom jól gazdálkodtunk. A közösségi házban a gázra fel kell emeltetni az átalányt, 
mert  több lesz  a  fogyasztás,  én úgy gondolom, hogy működtessük télen  is,  ha már ilyen 
szépen létrehoztuk.

Nagy Jánosné alpolgármester: valóban úgy van, magunkat kell dicsérni, jól gazdálkodtunk. 
Elég végig menni a falun, mindenki dicséri. Sok munkát végeztünk és elég kevés pénzből 
hoztuk ki. A Rákóczi Ferenc Könyvtár 1.200.000.-Ft-ot ígért és ebből kaptunk-e valamit?

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó: nem kaptunk. Én akkor is rákérdeztem és azt mondták, 
hogy ez közösbe megy és majd úgy osztják le.

Rácz Lajos polgármester: úgy mondták ezután fogják a pénz adni, december 1-től.

Nagy Jánosné alpolgármester: igen, de itt érdekes dolgok vannak, tavalyról  200.000.-Ft 
maradt.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: ez a könyvtár a miskolci Rákóczi Ferenc Könyvtárhoz 
tartozik, 44 település tartozik ide.

Nagy Jánosné alpolgármester: szerintem is  működjön folyamatosan  a  könyvtár,  ha már 
ilyen szépen beállt.
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Rácz  Lajos  polgármester: készíttetek  egy  kis  dobozt,  hogy  ne  lehessen  hozzáférni  a 
termosztáthoz, ne lehessen felkapcsolni, ezt megoldjuk.
Aki az Önkormányzat 2009. I. félévi beszámolójával  egyetért szavazzunk.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 68/2009. (IX.08.) sz. határozatát.

68/2009. (IX.08.) sz. határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2009. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról
szóló  beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. 09. 15.

 
Rácz  Lajos  polgármester: az  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2009. 
(II.11.)sz.  rendelet   módosításáról  is  döntenünk kell  a  2009.április  1.  és június 30.  között 
pótelőirányzatként  biztosított  állami  támogatások,  átvett  pénzeszközök,  valamint   a  saját 
bevételek  előirányzatának  növelése  miatt.  A  módosításról  az  írásos  anyagot  mindenki 
áttanulmányozhatta, aki egyetért vele szavazzunk.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 9 /2009. (IX. 09.) sz. rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

9/2009. (IX. 09.) SZÁMÚ RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SZÓLÓ 2/2009. (II.11.) SZÁMÚ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester: a  különfélék,  egyebek  napirendi  pont  keretén  belül  szeretnék 
beszámolni  arról,  hogy  a  Polgárőrséget  létrehoztuk,  megalakítottuk,  az  irodát  a 
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tűzoltószertárban  alakítjuk  ki,  amely  már  folyamatában  van.  Elemlámpát,  naplót,  tollat, 
láthatósági  mellényt  az önkormányzat  biztosít.  Tartottunk egy megbeszélést,  ahol  a  KMB 
részéről is jelen volt Szenyita Tibor. Készítettek munkabeosztást, 4 fős csoport jár ki a hegyre.
Nem kértek eddig semmit, de ha eredményesen működnek nem zárkózom el egy alkalommal 
történő valamilyen juttatásról.

Szomor Gábor képviselő: a Vörösmarty utca mögötti rész egész nyáron nem volt levágva.

Rácz Lajos polgármester: Dehogynem,  le volt vágva.

Szomor  Gábor  képviselő: a  járda  felújításáról  beszéltünk  a  Vörösmarty  utca  végén  a 
buszvárónál. A Rákóczi utcán is meg kellene  csinálni, mert már nagyon rossz állapotban van, 
az út magasabban van, a kiskockákat nem szedték fel, már alig látszik.

Rácz Lajos polgármester:  én úgy tudom ott bitumenes a járda, de elmegyek megnézem és a 
közmunkásokkal kipucoltatom.

Szomor Gábor képviselő: Bencs Gáborék fel  lettek-e szólítva,  mert  ott   nagyon gazos a 
járda.

Rácz Lajos polgármester: a Rákóczi utca másik végében a Sőregi  telkük is nagyon gazos, 
fel kell őket szólítani takarítsák le.
A Rákóczi utcában az árkokat egy ásónyommal meg kellene mélyíteni., október hónapban az 
árkokat mindenhol rendbe kell tenni, felkészülünk a télre. Utána jártam a patakmederből a 
fákat csak engedéllyel lehetne kivágni.

Nagy  Jánosné  alpolgármester: a  közmunkások  kérését  tolmácsolva  kaphatnának-e 
ebédjegyet, Sajókápolnán is és Radostyánban is kapnak.
Nagy Lászlónénak kérése, hogy Király János fája legyen kivágva mert károsítja a házát.

Rácz Lajos polgármester: az ebédjegynek nem vagyok híve, mert akkor dolgoznak amíg ott 
vagyok.

Szomor Gábor képviselő: én nem javaslom, ha dolgoznának rendesen akkor igen.

Nagy Jánosné alpolgármester: és sem támogatom.

Rácz  Lajos  polgármester: minden  problémájukat  megoldjuk,  nem  tudnak  olyat  kérni, 
amiben még nem segítettük volna őket.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a július  és augusztus hónapban végzett munkát kellene 
még megemlíteni.

Rácz Lajos polgármester: Július és augusztus hónapban volt  a hivatal  kerítés festése, az 
óvoda festése, felújítása, a testvér szlovák települést fogadtuk,  nagyon meg voltak elégedve 
az ellátással és a sok programmal.
A beiskolázási támogatás kiosztásra került, meg volt a hegyi utak javítása, gréderezése.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a szemétszállítási díjak és annak beszedése és a helyi 
rendeletünk nem tudom  hogy lesz jogharmonizált. Nem   fogok a CIRKONT-al tárgyalást 
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kezdeményezni,  mivel  évek  óta  semmiféle  eredményt  nem  tudok  elérni,  mivel  a 
polgármesterek az utolsó pillanatban úgy döntenek, hogy minden jól van úgy, ahogy évek óta 
szokásként kialakult.
Az önkormányzat megelőlegezte a szemétszállítási díjat, a lakossági befizetésben lemaradás 
érzékelhető.

Rácz Lajos polgármester: a szemétszállítási díj befizetésre a felszólítások kimentek, és már 
fizetgetik is.
Több hozzászólás nem lévén az ülést bezárta.

                                                                      k. m. f.

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző polgármester  
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