
JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Sajólászlófalva Község Önkormányzat  Képviselőtestületének 2009. október 13-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

Napirendi pontok:

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között elvégzett munkákról.
     Ea: Rácz Lajos polgármester

2.) Idősek napi rendezvény megbeszélése
      Ea: Rácz Lajos polgármester

3.) Különfélék, egyebek
      Ea: Rácz Lajos polgármester

4.) Szociális ügyek
      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:  a két ülés között  végzett munkáról szeretnék tájékoztatást adni, 
ami egyébként a testületi tagok előtt is ismert. A Vörösmarty utca végén a járda megépítése az 

1



elmúlt héten megtörtént.  A hivatalnál a kerítés elkészült.  Kerékpár tárolót helyeztünk el a 
Vörösmarty  utcában,  ahová  még a  tábla  elhelyezése  hiányzik,  ugyanis  ki  lesz  írva,  hogy 
mindenki csak saját felelősségére helyezheti el a kerékpárt. A kerékpár tároló összköltsége 
19.000.-Ft-ba  került.  A  falut  szépen  rendbe  tettük.  Most  a  temető  rendbetétele  van 
folyamatban, az új temető már kész van, jelenleg a régi temető területén dolgoznak a közcélú 
munkások. A kultúrháznál  a vízvezetési probléma  megoldódott, a Rákóczi u.17. sz. alatti 
ingatlan vízvezetéke teljesen le van csatlakoztatva a kultúrházétól.
Elkészült Sajólászlófalva és Sajókápolna közötti összekötőút kijavítása, mely 62.000.-Ft-ba 
kerül mindkét községnek.
A virágok be lettek szedve, elraktuk fagymentes helyre a téli időszakra. A templomnál az 
áteresz kitisztítása megtörtént.
Ezek  voltak  az  elmúlt  testületi  ülés   időpontjától  elvégzett  munkák,  akiknek  ezzel 
kapcsolatban kérdése van tegyék meg.

Szomor  Gábor  képviselő:  a  lakosság  véleménye  megoszlik  a  kerékpár  tárolóról.  Sokan 
mondják minek az oda, úgyis ellopják a kerékpárt.

Rácz Lajos polgármester: van aki, helyesli és van aki nem, én jónak találom, mert nem kell 
mást azért zavarni, hogy az udvarára betegye a kerékpárt.

Szomor Gábor képviselő: a fiam udvarára rakták be a kerékpárt,  volt úgy, hogy késő este 
sem tudták a kaput bezárni mert még nem jöttek a kerékpárért, olyan is volt megvádolták, 
hogy kivette a szelepet.

Kmecz Andrásné képviselő: ide is jó lenne a hivatalhoz.

Nagy Jánosné alpolgármester: van itt is két kerékpár részére.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  nem említette polgármester úr a kultúrház lábazatának 
festését, pedig már a festék is meg lett véve.

Rácz Lajos polgármester: novemberben kész lesz, be van tervezve.Folyamatosan készülünk 
a télre, a virágtartókat is téliesítjük a szétfagyás ellen.

Pálcza Józsefné képviselő: a lakosság részéről kérés érkezett, hogy a temető fölötti úton  a 
kanyarban az eső nagyon lemosta  a kövekről a földet, ehhez kérnének két közcélú munkást, 
hogy földet terítsenek a kövekre.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  télre  lehetne  az  óvoda  alatti   volt  garázst  műhellyé 
alakítani, hogy a munkások ott tudjanak dolgozni.

Rácz Lajos polgármester: megoldjuk azt is. Kérdés van-e.
Ha nincs akkor térjünk át a 2. napirendi pontra.

2.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: az öregek napi rendezvényünket november 6-ra tervezzük, melyre 
szerettük volna meghívni a Ködmön táncegyüttest, amennyiben a kistérség nyer a pályázaton, 
de úgy értesültem, hogy nem nyert, így nem jönnek. Én népi táncegyütteshez ragaszkodnék. 
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Török Erika közművelődési szervező részéről ígéret van. Tizenkét fő fér el a színpadon, majd 
ennyi táncost kérünk. Ha ez nem jön össze az óvodások adnak műsort, lesz 1-1 szavalat.

Nagy Jánosné alpolgármester:  a László napi  rendezvényen  nagyon tetszett  a parasznyai 
iskola néptánc együttes műsora, őket is meghívhatjuk, ők ingyen jönnek.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: ők is pályázati pénzből jönnek.

Rácz  Lajos  polgármester:  beszéljük  meg  mennyi  értékű  ajándékutalványt  adjunk  az 
időseknek,  és  mivel  vendégeljük  meg  őket.  Tavaly  2.000.-Ft  értékű  utalványt  kaptak,  ez 
évben a  költségvetésben  300.000.-Ft  van  betervezve  erre  a  rendezvényre,  én  ez  évben is 
2.000.-Ft  értékű utalványt javaslok, aki ezzel egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 87/2009. (X.13.) sz. határozatát.

87/2009. (X.13.) sz. határozat
Tárgy: Idősek napjára ajándékutalványról 
döntés.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete,  úgy  határoz,  hogy 
2009.november   6-án 16 órától 
a helyi Kultúrházban megrendezésre kerülő
idősek napja alkalmából minden 60. életévet
betöltött állandó lakcímmel rendelkező
idős ember részére 2.000.-Ft értékű ajándék-
utalványt biztosít.

Felkéri a Képviselőtestület a polgármestert, 
hogy az ajándékutalványok beszerzéséről
gondoskodjon.

Határidő: 2009. november 6.
Felelős: polgármester  

 

Rácz Lajos polgármester: mi legyen a menü, javaslom készítsünk töltött káposztát.

Kmecz Andrásné képviselő: az a javaslatom többet csináljunk, mert kevés volt máskor is.

Rácz Lajos polgármester: nem tudok róla, hogy kevés lett volna.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: ezt  ki  lehet  számolni,  hogy  mennyi  kell,  nagyjából 
tudjuk,  hogy hány személy  szokott  eljönni.  Sajószentpéter  városban  soha  nem rendeznek 
idősek napját.
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Nagy Jánosné alpolgármester: én úgy tudom ott is szokott lenni.

Rácz Lajos polgármester: a töltött káposztához  még készítünk pörköltet burgonyapürével, 
utána lesz még ital és sütemény. Milyen sütemény legyen rétes vagy pedig torta.

Berzyné Koterla  Ildikó  körjegyző:  Kazincbarcikán  a  Mazsola  cukrász  üzletben  nagyker 
áron lehet vásárolni  finom süteményeket.

Rácz Lajos polgármester: ha veszünk 5 db dobostortát az elég is lenne.

Kmecz Andrásné képviselő:  az idősek a cukormáz  miatt nem fogják szeretni.

Rácz Lajos polgármester: akkor a tortát elvetettük,  majd érdeklődök sütemény ügyben.
Javaslom, a hagyományokhoz híven ajándékozzuk meg a legidősebb nőt és férfit.  Legyen 
ajándéktárgy és bonbon a nőnek, a férfinak pedig ajándéktárgy és egy üveg pezsgő kb 2.000 
-2.000.-Ft értékben.
Aki a fentiekkel egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 88/2009. (X.13.) sz. határozatát.

88/2009. (X.13.) sz. határozat
Tárgy: Idősek napjának megrendezéséről
döntés.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 2009. 
november 6-án 16 órától a helyi Kultúrházban
minden 60.életévet betöltött állandó lakcímmel
rendelkező idős embert vendégül látnak, 
műsoros est keretében. A vendéglátás a 
következő lesz: töltött káposzta, pörkölt
burgonyapürével, sütemény, ital. Ezen kívül
a legidősebb férfi és nő külön ajándékban 
részesül kb.2.000.-Ft értékben.

Felkéri a Képviselőtestület a polgármestert, 
hogy a vendéglátás és a műsor megszerve-
zéséről gondoskodjon.

Határidő: 2009. november 6.
Felelős: polgármester

3.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: a könyvtárosunk azzal a kéréssel keresett meg, hogy a közösségi 
ház  látogatói  részére  a  könyvtárban  filmdélutánokat  szeretne   tartani  és  ehhez  kellene 
vásárolni  egy  DVD  lejátszót,  memóriakártyát,  és  egy  banándugót.  Ehhez  kéri  a 
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Képviselőtestület hozzájárulását.  Én javaslom  engedélyezzük ezeknek a megvásárlását, aki 
ezzel egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület  6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 89/2009. (X.13.) sz. határozatát.

89/2009. (X.13.) sz. határozat
Tárgy: Közösségi házba 
DVD vásárlás.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, 
hozzájárul ahhoz, hogy a Közösségi
házba 1 db DVD-t, 1 db memóriakártyát
és 1 db banándugót vásároljanak.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rácz  Lajos  polgármester:  az  óvodások  szüreti  rendezvénye  jól  sikerült,  tetszett  a 
lakosságnak is, tele volt az utca érdeklődővel, Sajókápolnán kisebb volt az érdeklődés, szinte 
csak a gyerekek szülei voltak jelen. Több hírverést kellene tennie a társtelepülésnek is. 
Erre a rendezvényre 10.000.-Ft-ot biztosítottam az óvodásoknak.

Kmecz Andrásné képviselő: két szekeres és 3 lovas volt a szüreti felvonuláson, a szekeresek 
még nincsenek kifizetve, a lovasoknak  3.000.-Ft-ot fizettünk. A parasznyai szekeres 5.000.-
Ft-ot kért volna, de nem tudott jönni.

Szomor Gábor képviselő: az a véleményem ezt a szekerest nem kell máskor meghívni.

Nagy Jánosné alpolgármester:  Mezőkövesden a  nyugdíjasok világnapján voltunk ezen a 
napon a nyugdíjasklub 10 tagjával, ezért nem tudtam a szüreti rendezvényen részt venni.

Rácz Lajos polgármester:  16.500.-Ft-ba került  a nyugdíjasok világnapján  való részvétel, 
melyet a nyugdíjasklub terhére fizettünk ki.

Pálcza Józsefné képviselő: az ifjúságnak is van még pénze, el kellene vinni őket színházba 
vagy moziba..

Nagy  Jánosné  alpolgármester:  a  színházban  a  Hotel-Mentol  előadás  megy,  erre  a 
nyugdíjasok is el fognak menni.

Rácz Lajos polgármester: kértem a polgárőrparancsnokot,  hogy majd számoljanak be  a 
végzett munkájukról.  A beszámolót követően decemberben oda kellene adni nekik 40-50 ezer 
Ft-ot,  mivel  a  polgárőrség  nem  részesül  semmiféle  juttatásban,  ingyen  áldozzák  fel  a 
szabadidejüket.

Nagy Jánosné alpolgármester: szilveszterre kellene odaadni ezt a pénzt és lehetne közösen 
az ifjúsággal.
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Pálcza Józsefné képviselő: én  csak a fiatalokra gondoltam. El kellene vinni őket   Miskolcra 
a Plázába megnézni egy filmet, utána pedig meghívni egy hamburgerre  és fagyira.

Nagy Jánosné alpolgármester: a  színház látogatást  lehetne közösen   idősek  és  fiatalok 
részére szervezni egy nagy busszal, a színház jegy  drága, a legolcsóbb is 1.700.-Ft-ba kerül.

Rácz Lajos polgármester: a könyvtárost  megkérjük szervezze meg, mérje fel kik és hányan 
jönnének.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: lehet, hogy nekik az kellene, amit a képviselőasszony 
Pálczáné mond, hogy a Pláza moziba menni velük. A mozijegy, a hamburger és a fagyi kb 
900-1000.-Ft-ba kerülne személyenként, a buszköltséget fizesse a szülő,  olyan is van akinek 
bérlete van.

Rácz Lajos polgármester: javaslom a könyvtáros szervezze meg, és erre biztosítunk 30.000.-
Ft-ot, aki ezzel egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 90/2009. (X.13.) sz. határozatát.

90/2009. (X.13.) sz. határozat
Tárgy:Ifjúsági délutánra pénzösszegről
döntés

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
az ifjúság részére a miskolci Plázába
mozi látogatás céljára 30.000.-Ft pénzösszeget
biztosít.

Felkéri a Képviselőtestület a könyvtár 
vezetőjét, hogy a mozi látogatást az ifjúság
részére szervezze meg, és a költségekről
utólag számoljon el.

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: könyvtár vezető

Rácz Lajos polgármester:  a Vörösmarty u.37.  sz.  alatti  portán ott  van egy nagy akácfa, 
amelynek az ágai a villanyvezetékhez érnek és azt mondta az ÉMÁSZ az önkormányzatnak 
kell kivágni, ők nem vághatják ki.

Szomor  Gábor  képviselő: az  én  telkemen  is  van  egy  ezüstfenyő,  melynek  a  gallyai  a 
villanyvezetékhez érnek és az ÉMÁSZ levágta minden szó nélkül, hiába magántulajdonban 
van.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  jelezni  kell  írásban  az  ÉMÁSZ  felé  közérdekű 
bejelentésként.
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Rácz Lajos polgármester: megkeresés érkezett a Hópihe  Gyermek Alapítványtól, melyben 
támogatást  kérnek az újszülöttek sárgaságmérő készülék beszerzés finanszírozásához. Ez a 
műszer 1.200.000.-Ft-ba kerülne, Dr Jámbor Zsuzsanna kezdeményezte.
Ez  évben  már  többször  adtunk  különböző  alapítványoknak,  erre  is  javaslok  5.000.-Ft-ot. 
Kérem a képviselőtársaimat javaslataikat tegyék meg.

Szomor Gábor képviselő: én 10.000.-Ft-ot javaslok.

Pálcza Józsefné képviselő: szinte minden héten telefonálnak különböző alapítványok kérik a 
támogatást. Én 5.000.-Ft-ot javaslok.

Nagy Jánosné alpolgármester: én is 5.000.-Ft-ot javaslok.

Lukács Béla képviselő: én is 5.000.-Ft-ot javaslok.

Rácz Lajos polgármester: aki az 5.000.-Ft támogatással egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazattal meghozta a 91/2009. (X.13.) sz. határozatát.

91/2009. (X.13.) sz. határozat
Tárgy: Hópihe Gyermek Alapítvány 
támogatása

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
Hópihe  Gyermek Alapítvány részére
5.000.-Ft támogatást biztosít.

Felkéri a Képviselőtestület a Körjegyzőség
pénzügyi főelőadóját, az összeg 
befizetéséről gondoskodjék.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pálcza  Józsefné  képviselő:  az  egyik  lakos  kérését  tolmácsolom,  szeretnék  felvenni  a 
kamatmentes  támogatást   lakásfelújításra,  havi  10.000.-Ft-jával  fizetnék  vissza, 
megigényelhetik-e.

Rácz Lajos polgármester: megnézzük a nyilvántartásban, hogy nem vették-e már igénybe  a 
kérdéses ingatlanra.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  a  novemberi  testületi  ülésen  visszatérünk  rá  és  a 
nyilvántartás  alapján  döntünk.  A  polgármester  is  adhat  saját  hatáskörben  150.000.-Ft-ig 
kamatmentes  támogatást.  Mindenkit  egyenlő  mércével  kell  mérni,  egyre  inkább  felszínre 
jönnek az ilyen esetek.
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Rácz  Lajos  polgármester:  úgy  gondolom,  eddig  még  aki  megkeresett  mindenkinek 
megkerestük a lehetőséget, erre majd visszatérünk.

Pálcza Józsefné képviselő:  egy másik lakos azt szeretné tudni neki miért nem jár a RÁT 
vagy a rendszeres szociális segély.

Rácz  Lajos  polgármester:  ez  a  két  ellátás  jövedelemfüggő,  valószínű  családjában 
meghaladja az egy  főre jutó havi jövedelem a törvényben előirt mértéket. Keressen meg a 
hivatalban és munkát  tudunk neki ajánlani.

Nagy Jánosné alpolgármester: aki akart dolgozni és bejött szólni mindenki fel lett véve.

Rácz Lajos polgármester:  ebben az évben közcélú munkára 13 millió Ft lett  betervezve, 
ebből 5 %-ot fizet az önkormányzat,  próbálunk mindenkit  munkához juttatni aki dolgozni 
akar.

Szomor Gábor képviselő:  az a véleményem, ha ez az ember dolgozni akart volna, akkor 
megkeresett  volna a hivatalban.  Úgy látom ez olyan  dolog, hogy csak a szájával  szeretne 
dolgozni.
Már ez elmúlt ülésen is kértem, hogy a Rákóczi utcában a járdát kellene felújítani, továbbra is 
ezt kérném.

Rácz Lajos polgármester: tudok róla, 2010. május 1.-re kész lesz.

Nagy Jánosné alpolgármester: szeretném bejelenteni a „Turi butik” csütörtökön nyílik meg, 
10-13 óráig lesz nyitva minden csütörtökön, ingyen ruhák lesznek, akinek van hozza be a régi 
ruhákat.
Az  önkormányzat  honlapja  feltöltve,  ott  lehet  olvasni  többek  között  a  testületi  ülés 
jegyzőkönyveit is.
Előttünk  az  Öregek  napja  ,  Erzsébet-Katalin  napi  bál,  fenyőünnep.  A  fenyőfáról  is  kell 
gondoskodni, hol vegyünk.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  Szeretnék  beszámolni  az  elmúlt  időszakban  a 
körjegyzőségben  történt  eseményekről.  Ügyészségi  vizsgálat  volt,  mely  az  aktív  korúak 
ellátására és a közlekedési támogatásra terjedt ki. 33 db aktív korúak ellátásával kapcsolatos 
iratot vizsgált az ügyész, ebből egyetlen észrevétel sem volt. 16 db közlekedési támogatási 
kérelemnél  6  esetben nem volt  bejelölve  a  fogyatékosságra  való  nyilatkozat,  ezt  pótlólag 
megtettük.
2009.  október  1.-től  változott  a  KET,  mely  sokkal  nagyobb  odafigyelést  igényel,  például 
ezentúl nem napokban, hanem munkanapokban kell számolni a határidőt, határidő túllépésért 
büntetnek.
A III. negyedévre vonatkozó belső ellenőrzés a Kuckó Községi óvodában volt, az étkezési 
térítési díjra terjedt ki a vizsgálat. Mint ismeretes az óvodában reggeli nincs, tízórait az óvoda 
állítja  össze,  az ebéd szállítva,  uzsonna   nincs  a  szülők kérésére.  Élelmezési  szabályzatot 
kellett  készíteni.  Vizsgálni  kell,  hogy  a  tápanyag  mennyiséget  megkapják-e  a  gyerekek. 
Intézkedési  tervet  kell  hozni.  20-25-én  az  éttermesnek  nincs  pénze,  kiállítja  a  számlát,  a 
fennmaradó napokra átlagot vesz, kb. 18. ebédet és kiszámlázza, majd a következő hónapban 
korrigálja. Csak a tárgyhónapot lehet elszámolni,  mert ez átláthatatlan,  nem lehet követni, 
káoszt  okozhat.  Ezentúl  eltelt  hónapot  követő   5-ig  kell  a  számlát  benyújtania  az  előző 
hónapról,  úgy  hogy  az  óvoda  3-i  létszámot  jelent.  Javasolják  felülvizsgálni  a 
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tápanyagszükséglet megfelel-e a törvényben előírtaknak, ennek érdekében fel kell jegyezni, 
hogy mikor mit fogyasztottak.

Rácz Lajos polgármester: feltételezem egy ilyen nagy konyhában fel van tüntetve a kalória 
mennyiség.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  javaslat  még, hogy a tárgyhónapi  számlát állítsa ki a 
vállalkozó, nem lehet ilyen számlázást végezni.

Rácz Lajos polgármester: hozzunk egy határozatot, hogy a vállalkozó minden eltelt hó 5-ig 
nyújtsa be a számlát  az előző havi óvodai ebédről.  A belső ellenőrzési jelentést megismerve 
javaslom az elfogadásra.
A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 92/2009. (X.13.) sz. határozatát.

92/2009. (X.13.) sz. határozat
Tárgy: Sajólászlófalva Önkormányzat
által üzemeltetett óvoda étkezési térítési
díjának megállapításáról és elszámolásáról 
szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadása.

Megismerve a miskolci Kistérség Belső 
Ellenőrzési Csoport  vizsgálati jelentését
Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Kuckó Községi Óvoda étkezési térítési díjainak
megállapításáról és elszámolásáról szóló 
jelentést elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Rácz Lajos polgármester:  most döntsünk arról  megvizsgáltatjuk a tápanyagmennyiséget, 
aki egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 93/2009. (X.13.) sz. határozatát.

93/2009. (X.13.) sz. határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvodában tápanyag-
mennyiség vizsgálatáról döntés.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, 
megvizsgáltatja, hogy a Kuckó Községi
Óvodában megfelel-e a törvényi előírásoknak
a gyermekeknek adott  tápanyagmennyiség.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Rácz Lajos polgármester: most pedig döntsünk arról, hogy a vállalkozó minden eltelt hónap 
5-ig  nyújtsa  be  a  számlát  az  előző  havi  óvodai  ebédről  és  ezt  rögzítse  a  vállalkozási 
szerződésébe.
Aki ezzel egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 94/2009. (X.13.) sz. határozatát.

94/2009. (X.13.) sz. határozat 
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda ebédjének
számlázásáról döntés

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Kuckó
Községi Óvoda tárgyhavi ebédjének 
ellenértékét  mindig utólag a következő hónap 
5.-ig fizeti meg számla ellenében.

Felkéri a Képviselőtestület a polgármestert, 
hogy a vállalkozóval ismertesse a kifizetéssel
kapcsolatban hozott döntést, és ezt a döntést
vezesse át a vállalkozási szerződésében is,
melyből 2 pld-t biztosítson a szolgáltatást
igénybevevő számára.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  az  európai  uniós  jogharmonizációnak  eleget  téve 
hatályon kívül kell helyezni a 11/2005. (X.25.) számú rendeletünket, mellyel az elektronikus 
ügyintézést zártuk ki.

Rácz Lajos polgármester: aki egyetért a rendelet hatályon kívül helyezésével szavazzon.

A Képviselőtestület 5 igen, 1 tartózkodással megalkotta a 10/2009. (X.14.) sz. rendeletét 

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

10/2009. (X.14.) SZ. RENDELETE A
A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS

ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ  2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY 
HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 

11/2005. (X.25.) SZ. RENDELETÉNEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  a hulladék gazdálkodási tervet 2010.március 30-ig kell 
felülvizsgálni. Fel kellene kérni Arnóczki Tímeát a miskolci Kistérségnél, hogy közösen  a 
Kistérség pénzén a felülvizsgálatról gondoskodjanak.
A rendezési tervünk szerint nem alakítható ki építési telek a Petőfi utcában a már meglévő két 
telekből,  mert az eredeti  tulajdonosoknak nem maradna meg 800-800 m2 terület,  ezért az 
építési osztály elutasította a telekmegosztási kérelmet. Ennek kapcsán érdeklődtem a egy új 
elkészítése  felől.  Minimum  2  millió  Ft-ba  kerülne  ebből  kb  500.000.-Ft-ot  kellene  a 
Földhivatalnak fizetni a digitális térképért.  A meglévő rendezési tervünk egy összecsapott, 
nem megfelelő az elvárásoknak.

Kmecz Andrásné képviselő: lehetne-e csak a Petőfi utcára a módosítást készíttetni?

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: törvénysértésben vagyunk, újat kellene alkotni.

Rácz Lajos polgármester:  döntenünk kell arról, hogy hozzájárulunk-e ahhoz, hogy 2010. 
évben  a  Miskolci  Kistérség  Többcélú  Társulása  belső  ellenőrzésként  átfogó  pénzügyi 
vizsgálatot  ütemezett  be  az  első  negyedévre.  A  Körjegyzőség  pénzügyes  munkatársainak 
kérésére a III. negyedévben történne a vizsgálat.  
Aki ezzel egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 95/2009. (X.13.) sz. határozatát.

95/2009.(X.13.) sz. határozat
Tárgy: 2010 évi belső ellenőrzésről 
Döntés.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz,
hozzájárul ahhoz, hogy a belső ellenőrzés
kapcsán 2010.III. negyedévében átfogó
pénzügyi ellenőrzés történjen meg
Sajólászlófalva Község Önkormányzatánál 
és a Körjegyzőség vonatkozásában.

  
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

k. m. f. 

 

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző polgármester
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