
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sajólászlófalva község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. november 10-én 
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

 Borosné Dobroviczky Erika  óvoda vezető

Napirendi pontok:

1/ Szociális ügyek
Ea.: Rácz Lajos polgármester

2/ Harmadik negyedéves gazdálkodásról beszámoló
Ea.: Rácz Lajos polgármester

3/ 2010. évi koncepció megtárgyalása
Ea.: Rácz Lajos polgármester

4/ Különfélék, egyebek
Ea.: Nagy Jánosné alpolgármester

5/ Közmeghallgatást tartunk
Sajólászlófalva község további fejlődésével kapcsolatban lehetőségünkhöz mérten.

2.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: nyílt testületi üléssel folytatjuk. Mindenki áttanulmányozhatta az 
önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót, mivel írásban megkaptuk. 
Én  magam is  áttanulmányoztam,  jónak  tartom,  elfogadásra  javaslom vagy ha  van  kérdés 
kérem tegyék fel jelen van a pénzügyi főelőadó és a kérdésekre válaszol.
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Nagy Jánosné alpolgármester: a 2.oldalon a 16. sor adatátviteli célú távközlési díjaknál 302 
% mit takar.

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó: ez a teleház internet szolgáltatási díját takarja, melyet 
előre kifizettünk egész évre.

Nagy Jánosné alpolgármester:  a 3. oldalon a 05. sorban támogatásértékű működési kiadás 
fejezeti kezelésű előirányzatnak  csak teljesítés van 20 ezer forint előirányzat nélkül, mi ez?

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó:  ez a múlt évről áthúzódott Bursa Hungarica támogatás.

Nagy Jánosné alpolgármester: a 6.oldalon a 01 sornál 175 % nem foglalkoztatott személyek 
rendszeres szociális segélyére, miért ilyen sok?

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó: itt  sajnos alultervezés történt.

Nagy Jánosné alpolgármester: szépen összeállított munka, én is javaslom elfogadásra.

Pálcza  Józsefné  képviselő:  sportcéloknál  100  ezer  Ft  előirányzatnál  csak  9  ezer  Ft  a 
teljesítés, itt lehetne még költeni.

Lukács Béla képviselő: korábban volt az ifjúságnak pingpong asztal, meg van-e még, vagy 
ha nincs jó lenne vásárolni egyet, hogy a fiatalok tudjanak pingpongozni, a volt iskola egyik 
osztálytermében el lehetne helyezni.

Rácz Lajos polgármester:  én is  úgy tudom,  hogy volt  a kultúrházban,  de amikor  volt  a 
felújítás  elrakták  és  azóta  még  nem lett  összeszerelve,   megnézzük  és  gondoskodunk  az 
elhelyezéséről, hogy tudjanak rajta játszani.
Az egyház részéről kérték, hogy a karácsony esti istentiszteletet szeretnék a volt iskolában 
megtartani,  egy  alkalomról  van  szó,  úgy  gondolom  ezt  megengedhetjük,  ennek  semmi 
akadálya nincs.
Amennyiben  nincs  több hozzászólás  az önkormányzat  III.  negyedévi  beszámolójához,  aki 
egyetért vele szavazzunk. 

A  Képviselőtestület  6  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  111/2009.  (XI.10.)  sz. 
határozatát.

111/2009.(XI.10.) sz. határozat 
Tárgy: Sajólászlófalva Község
Önkormányzat 2009. III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadása

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat 2009. III. negyedéves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót
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elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3.) Napirendi pont

Rácz  Lajos polgármester: az Önkormányzat 2010.évi koncepciójáról szóló írásos anyagot is 
megkaptuk, mindenki áttanulmányozhatta. A jövő évre nagyobb beruházást nem tervezünk. 
Terveink között szerepel a Rákóczi utcában  a járda felújítása, a hivatal udvarán  a színpad 
megépítése, melyről a látványtervet  most közreadom, meg lehet tekinteni. Tervezzük továbbá 
a teleház külső festését és szalonnasütő kialakítását a hivatal udvarán.

Szomor Gábor képviselő: mennyi lenne a színpad építésének a költsége.

Rácz  Lajos  polgármester: kb.  300.000.-Ft-ba  fog  kerülni.  Aki  egyetért  és  elfogadja  a 
koncepciót szavazzunk.

A  Képviselőtestület  6  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  112/2009.  (XI.10.)  sz. 
határozatát.

112/2009. (XI. 10.) sz. határozat.
Tárgy: Sajólászlófalva Község Önkormányzat
2010. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat 2010. évi gazdálkodási
koncepcióját elfogadja. 

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester:  megkaptuk a Hőtechnikai Kft-től a Körjegyzőség nyílászáróira 
készített árajánlatot, mely 205.000.-Ft, ezt a  sajókápolnai Önkormányzattal  közösen kellene 
fizetni. Beszéltem erről a sajókápolnai polgármesterrel, aki azt kérdezte mennyit ad ehhez a 
Körjegyzőség.

Berzyné  Koterle  Ildikó  körjegyző:   A  Körjegyzőségnek  erre  nincs  pénze.  Ezt  a  két 
önkormányzatnak kell kifizetni, később ez a fűtési számlán megtérül.
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Szomor  Gábor  képviselő: szerintem  támogassuk,  fizessük  ki  a  felét,  mert  idővel  a 
gázszámlán megtérül.

Pálcza Józsefné képviselő: azt szeretném kérdezni Sajókápolna Önkormányzat mennyit fizet 
a Körjegyzőség rezsijébe, ugyanis mi egy külön hivatalt tartunk fenn külön költségvetésből.

Kmecz  Istvánné  pénzügyi  főelőadó:  ezt  úgy  oldottuk  meg,  hogy  a  gázszámlát  a 
Körjegyzőség fizeti, a vízdíjat pedig az Önkormányzat. Csak egyetlen helyiség fűtéséről van 
szó. 

Rácz  Lajos  polgármester:  javaslom  a  szigetelési  költség  50  %-nak  megfizetését,  aki  a 
javaslattal egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 113/2009. (XI.10.) sz. határozatát

113/2009.(XI. 10.) sz. határozat
Tárgy: A Körjegyzőség nyílászárói
szigetelési költség 50 %-nak  átvállalása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
a Körjegyzőség nyílászáróinak szigetelési 
költségének 50 %-át, összesen 102.500.-Ft-ot
átvállal.
A Képviselőtestület kéri a Körjegyzőt, hogy 
számlát a fenti összegről Sajólászlófalva
Községi Önkormányzat nevére állítassa ki.

Felelős: körjegyző
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester: tájékoztatja a Képviselőtestületet a Miskolci Kistérség Többcélú 
Társulása és Társulási Tanácsa 2009. év 2. félévi működéséről.
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Aki az előterjesztéssel egyetért szavazzon, én a magam részéről elfogadásra javaslom.

A  Képviselőtestület  6  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  114/2009.  (XI.10.)  sz. 
határozatát.

114/2009. (XI.10.) sz. határozat
Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása
és Társulási Tanácsa 2009. év. 2. félévi
működéséről szóló előterjesztés elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete a „Tájékoztatás Miskolc
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Kistérség Többcélú Társulása és Társulási 
Tanácsa 2009. év 2. félévi működéséről” című
előterjesztést megtárgyalta és azt melléklet 
szerinti tartalommal és formában elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester: ismerteti a Bardír Vendéglátóipari és Kereskedelmi Bt. étkeztetési 
szerződését a Kuckó Községi Óvoda ebéd szállításáról valamint számlázási rendjéről, kéri a 
képviselőtestületet észrevételeiket tegyék meg.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: az óvoda vezetője kérdezte, hogy muszáj-e  az óvodába 
innen rendelni az ebédet, mert   egyre rosszabb a minősége. Én azt mondtam járjon utána, 
Parasznyáról is lehetne szállítatni.

Rácz  Lajos  polgármester:  erre  majd  visszatérünk,  egyelőre  a  jelenlegi  szerződésről 
döntsünk, én elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  6  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  115/2009.  (XI.10.)  sz. 
határozatát.

115/2009. (XI. 10.) sz. határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda ebéd-
szállításáról étkeztetési szerződés
elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Kuckó Községi Óvoda ebédszállításáról 
a Bardír Vendéglátóipari és Kereskedelmi 
Bt. étkeztetési szerződését az abban 
foglaltakkal elfogadja.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert
a szerződés aláírására. 

  
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  javasolom, hogy az óvoda épületének nyílászáróira is 
kérjünk árajánlatot, így jelentős energia megtakarítást lehetne elérni.
November 17-én és 18-án Kistérségi Konferencia lesz Lillafüreden a polgármestereknek.
2009. december 15-ig kell elvégezni a belsőpiaci jogharmonizációval érintett önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálatát, hogy ezt követően már a jogharmonizált rendeletek teljes szövegét 
kell majd az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátani.
Ismerteti az önkormányzati rendeleteket. 
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Pálcza Józsefné képviselő: a  szemétszállítást végző vállalkozónál el kellene érni, hogy ő 
számlázza ki a lakosság részére a szemétszállítási  díjat és ne az Önkormányzat előlegezze 
meg és szedje be.

Rácz  Lajos  polgármester: felkéri  a  körjegyzőt  ismertesse  a  kistérségi  értekezleten 
elhangzottakat.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  2010. január 1-től 2010. május 31-ig  lehetőség nyílik 
regisztrált  munkanélküliek  foglalkoztatására  közmunkaprogram keretén  belül.  Pályázatot  a 
kistérség nyújt  be,  a községeknek kell  a létszámot megigényelni.  Nemcsak fizikai,  hanem 
adminisztratív dolgozókat is lehet alkalmazni  napi 8 órás  munkarendben. A bruttó munkabér 
90%-t támogatják az önkormányzatnak 10 %-ot kell hozzá tenni. Munkaeszközöket is lehet 
vásárolni  támogatott  keretből  és  ezek  itt  maradnak  az  önkormányzatnak.  Lehetne  például 
kistraktort vásárolni.
Ezenkívül lehet pályázni  400 fős roma programra, ahol az lesz az alkalmazottak feladata, 
hogy munkaidőben a saját lakásukat és udvarukat tartsák rendben munkabérért, ennek az a 
feltétele, hogy nyilatkozatban vállalja, hogy roma származású. 
Az a véleményem Sajólászlófalva községnek is kellene legalább 10 főre pályázni.

Rácz Lajos polgármester: köszönjük a tájékoztatást.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: az egyik óvodáskorú gyermek édesanyja feljelentéssel 
fenyeget, mert nem engedem, hogy gyermeke a Kuckó Községi Óvodába járhasson. Korábban 
megengedtem, hogy járhasson oda, de az anyuka is ott volt a gyermekkel és zavarta az óvodai 
foglalkozást.  A  pedagógiai szakszolgálat a gyermeknek heti 4 óra korai fejlesztést írt elő. 
Kazincbarcikára hordta az anyuka óvodába. Augusztusban jelezte az anyuka, hogy a gyermek 
szobatiszta és jöhet óvodába. Szakvéleményt kértem tőle, amit eddig még nem hozott.

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető:  kértem az anyukát, írjon kérelmet, hogy hívják 
be a gyereket szakvéleményezésre.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  november  6-án  ellenőrzést  tartottam  az  óvodában, 
megjelent   az  anyuka  és  nagy  hangon  elmondta  panaszát.  Tájékoztattam,  hogy 
szakvéleményre  van  szükség  ahhoz,  hogy  az  óvodába  be  tudjuk  fogadni  gyermekét.  A 
márciusban kiállított szakvélemény alapján nem járhat normál óvodába. A gyerekek odajöttek 
hozzám az óvodában és mondták, hogy ez az anyuka többször is ott kiabál. 
Telefonon  egyeztettem a  Pedagógiai  Szakszolgálattal,  2009.  november  23-án  vizsgálják  a 
gyermeket.

Rácz Lajos  polgármester:  az óvodai  ellenőrzés  során a  jegyzőasszony kifogásolta,  hogy 
Kmecz Andrásné szabadsága a testületi ülés idejére miért nincs kiírva.

Kmecz  Andrásné képviselő: A települési képviselők testületi ülésen történő részvételéről az 
1990. évi LXV. tv. 20.§.-a foglalkozik, mely kimondja, hogy a települési képviselőt a testületi 
munkában  való  részvételhez  szükséges  időtartamra  a  munkahelyén  fel  kell  menteni  a 
munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselőtestület téríti meg.

Rácz Lajos polgármester: nem kell  ezt  olyan szigorúan venni, meg tudják ők ezt  oldani 
egymás között a másik dadussal.
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Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  Az idézett paragrafus abban az esetben vonatkozik ide, 
ha a képviselő nem kapna minden hónapban tiszteletdíjat.  Itt  három variáció jöhet  szóba. 
Vagy szabadság van kiírva, vagy igazolt távollét, vagy megbeszélik a másik dadussal és erre 
az időre helyettesíti. A kiesett munkaidőt le kell dolgozni.

Kmecz  Andrásné  képviselő:  a  helyettesítéses  módszer  lesz,  vállalom,  hogy  a  kiesett 
munkaidőt ledolgozom más napokon.

Borosné  Dobroviczky  Erika  óvodavezető: taneszköz  fejlesztésből  egy  pár  dolog 
megvalósult.

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó: kb 240 ezer Ft kistérségi pénzt lehet elkölteni december 
31-ig az óvodának.

Borosné  Dobroviczky  Erika  óvodavezető:  a  gázfűtéssel  kapcsolatban  sok  a  kiadás,  a 
polgármester  úrral  megbeszéltük,  hogy  hétvégére  sem  kapcsoljuk  le,  mert  utána  sokára 
melegszik fel. Úgy tudom 5 millió Ft-al léptük túl eddig a betervezett összeget. Mit lehetne 
tenni,  hogy kevesebből jönnénk ki.  Amit  csak lehet  megpróbálunk az alapítványi  pénzből 
beszerezni, a vásárlásokat teljesen visszaszorítottuk.
A  belső  ellenőrzés  során  kérték  vizsgáltassuk  meg,  hogy  a  gyerekek  megkapják-e  az 
óvodában  a  szükséges  kalória  mennyiséget.  Megvizsgáltattuk  és  megállapították,  hogy 
megvan a szükséges kalória mennyiség. Javaslat, hogy több zöldség és gyümölcs legyen az 
étrendben. Beiktattuk a zöldség-gyümölcs napot, szívesen fogyasztják a gyerekek.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  utólag jutott  a tudomásomra,  hogy a beosztott  óvónő 
táppénz ideje alatt Görögországban  volt a vezető óvónő engedélyével. Számon kértem tőle és 
elmondta,  hogy a munkáltatóját  megkérdezte  mit  tegyen,  fizetés  nélküli  szabadságot  akart 
kérni, de a munkáltatója mondta, hogy menjen el táppénzre.

Kmecz Andrásné képviselő: A munkáltatója nem akarta elengedni, határozottan azt mondta 
nem mehet.

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető:  először  azt  mondtam,  hogy nem engedem el, 
haragudtam érte, de később tényleg én mondtam, hogy menjen el táppénzre.

Nagy Jánosné alpolgármester: az óvónő bejelentette, őt nem lehet ezért okolni.

Szomor Gábor képviselő: én semmilyen körülmények között nem lépnék túl efölött.  Fizesse 
meg a 15 napot az önkormányzatnak, mivel a táppénzt az önkormányzat fizette.

Rácz Lajos polgármester: ajánljon fel egy bizonyos összeget az alapítványnak.

Pálcza Józsefné képviselő:  szerintem, ha táppénzen van senkinek semmi köze hozzá, hogy 
hol tartózkodik.

Szomor  Gábor  képviselő: ez  nem  biztos,  hogy  így  van.  A  fiam  üdülni  ment  volna  a 
családdal,  szabadságot  nem  kapott,  elment  táppénzre,  mikor  visszajött  mondták,  hogy  a 
munkát nem veheti fel, leszámoltatták.
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Rácz  Lajos  polgármester:  zárjuk  le  ezt  a  témát,  a  jövőben  remélem  ilyen  nem  fog 
megtörténni.
Több hozzászólás nem lévén az ülést bezárta.

                                                                     k. m. f.

Berzyné Koterla Ildikó                                 Rácz Lajos
Körjegyző          polgármester
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