
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 15-én 
megtartott üléséről.

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

Tanácskozási joggal:  Berzyné Koterla Ildikó körjegyző

Napirendi pontok:

1/ Polgármesteri tájékoztató 2009.évben végzett munkákról
Ea.: Rácz Lajos polgármester

2/ 2010. évi közüzemi díjak meghatározása, elfogadása
Ea.: Rácz Lajos polgármester

3/ Különfélék, egyebek

4/ Szociális ügyek

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: részletesen  beszámol  a  2009.  évben  végzett  munkákról. 
Megépítésre került  2 buszváró,  melynek  vasszerkezetét  a sajószentpéteri  önkormányzattól 
kaptuk díjmentesen.  Tavasszal elkezdtük és folyamatosan csináltuk a parkosítást,  a község 
szépítését. Elkészült a Községi Önkormányzat előtetője, bejárati lépcsőjének burkolása, külső 
falazatának színezése, elkészítettük a hivatal hátsó kerítését.
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Megtörtént  az  óvoda  belső  festése,  felújítása,  eszközök  vásárlása.  Az  utakat,  temetőt,  a 
templom környékét, az iskolakertet folyamatosan rendben tartjuk a közcélú munkásainkkal.
A  kultúrháznál  a  vízszerelést  befejeztük.  Kialakítottuk  a  közösségi  házat  a  volt  iskola 
épületében, itt működik a könyvtár, a teleház,  a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat.
Hivatalos ünnepeinket megtartottuk, igaz a március 15-i ünnep problémás volt az időjárás és a 
szervezés miatt. 
Május  1-én   játszóház  és  szalonnasütés  volt  a  kultúrház  udvarán.  Május  9-én  tartottuk  a 
szavalóversenyt,  mely nagyon jól sikerült.  Május 16-án Szlovákiában Henkovcén a testvér 
településen volt a képviselőtestület és családtagjaik, összesen 17 fő, majd augusztus 22-én  mi 
láttuk vendégül őket, 26-an jöttek, Lillafüreden voltunk velük. Június 27-én rendeztük meg a 
László-napi  vígasságokat,  mely  nagyon  jól  sikerült,  sokan  voltak.  Október  17-én  volt  az 
óvodások szüreti felvonulása. Októberben mozilátogatást tartottunk az ifjuságnak. November 
6-án rendeztük meg az idősek napját, jól sikerült, szép volt a műsor, köszönetemet fejezem ki 
a jegyzőasszonynak, mert ő intézte, hogy az Avas néptánc együttes felléphessen.
2 db fenyőfát állítottunk fel a községben, egyiket a hivatal udvarán, másikat a nagyhídnál
December 17-én kerül megrendezésre a kultúrházban a fenyőünnep.

Nagy Jánosné alpolgármester: az előző beszámolóhoz még annyit, hogy  színházlátogatást 
is szerveztünk a nyugdíjasokkal.
Nagyon örülök, hogy végre ki van téve minden intézményre a tábla. A végzett munkákból 
mindenki kivette a részét, nem kívántunk nagy terveket, de  azt megvalósítottuk mind saját 
erőből.

Rácz Lajos polgármester: a völgyi polgármesterek panaszkodnak, hogy sok pénz elment az 
önerő biztosítására és a pályázaton nem nyertek.
Járda építésére 30 %-os önerővel lehetne pályázni, de nem biztos, hogy elnyerjük. A Rákóczi 
utcában  kellene  járdát  építeni,  400.000.-Ft-ot  erre  elkülönítünk  és  saját  erőből  a  közcélú 
munkásainkkal építjük meg a jövő tavasszal.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: Megszeretném említeni, ami a beszámolóból nem derült 
ki, hogy az óvodai vásárlásra a Miskolci Kistérség Többcélú Társulása  250.000.-Ft-ot adott.

A  Képviselőtestület  egyhangúlag  elfogadja  a  polgármester  beszámolóját  a  2009.  évben 
végzett munkákról.

2.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: második napirendi pontunkban a 2010. évi közüzemi díjakról kell 
döntenünk. Elsőként a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díj 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről kell döntenünk. Megkaptuk  az ÉRV-től az 
árajánlatot  mely  szerint  a  csatorna-szolgáltatás  díjának   285.-Ft/m3+ÁFA  ,  amelyből  a 
használati díj 32.-Ft/m3 . A vízterhelési díj 2010 évre 5.50 Ft/m3. Aki a csatornadíjról szóló 
ajánlattal egyetért szavazzon.

A  képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  11/2009.  (XII.16.)  számú 
rendeletét.
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SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

11/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE A KÖZÜZEMI CSATORNAMŰ
HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDŐ LEGMAGASABB HATÓSÁGI DÍJ
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Rácz  Lajos  polgármester:  döntsünk  a  vízszolgáltatás  2010.  évre  vonatkozó  díjának 
megállapításáról, elfogadjuk-e az ajánlatot, mely szerint 350.-Ft/m3+ÁFA, összesen: 437.50 
Ft/m3, ebből: a használati díj 25.-Ft/m3 – ebből az üzemeltetési díj 13,50 Ft/m3 . Részemről 
elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért szavazzunk.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  12/2009.  (XII.16.)  számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

12/2009. (XII. 16.) SZ. RENDELETE A VÍZSZOLGÁLTATÁS 
2010. ÉVRE VONATKOZÓ DÍJÁNAK

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Rácz Lajos polgármester: következik a közkifolyós vízhasználati díj megállapítása. Kevés 
közkifolyó van a településen, kb. 3 család használja. Ez évben 4.000.-Ft/fő/év volt a vízdíj 
hozzájárulás összege, javaslom 2010.évre emeljük fel 4.500.-Ft/fő/év összegre. Aki egyetért a 
javaslattal szavazzunk.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  13/2009.  (XII.16.)  számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

13/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE
A KÖZKIFOLYÓS VÍZHASZNÁLATRÓL
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Rácz Lajos polgármester: megkaptuk a Cirkont Zrt.-től is az árajánlatot a szemétszállítási 
díjról,  mely  szerint  2010.évben  1db  110-120  literes  kukára  eső  ürítési  díj  javaslat  358.-

3



Ft/ürítés/db+ÁFA,  azaz  447,50  Ft/ürítés/db.   A  Pity-palatty  völgyön  ahány  település 
annyiféleképpen   szedik  a  szemétszállítási  díjat,  és  megállapítottam,  hogy  mi  fizetjük  a 
legtöbbet.
Üveges  Zsolt  ügyvezető  igazgató  és  a  Pity-Palatty  völgy  polgármestereinek  részvételével 
tartottunk  Parasznya  községben  egy  értekezletet  és  itt  született  egy  kompromisszumos 
megoldás a szemétszállító cég és az önkormányzatok között azaz 318,25.-Ft/ürítés/db+ ÁFA 
összegért fogják szállítani 2010-es évben a szemetet. Azaz bruttó 397,81Ft/ürítés/db.

Pálcza  Józsefné  képviselő: éppen  ezért  azt  javaslom  ne  emeljük  a  szemétszállítási  díj 
mértékét, ne terheljük   tovább a lakosságot,  fogadjuk el a Cirkont Zrt és a községek által 
elfogadott új összeget, azaz 397,81 Ft/ürítés/db bruttó összeget, a különbséget pedig vállalja át 
az önkormányzat.

Rácz Lajos polgármester: Aki egyetért a Cirkont Zrt. szóban elhangzott utolsó a javaslatával 
szavazzunk.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  14/2009.  (XII.16.)  számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

14/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE
A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Rácz  Lajos  polgármester:  a  sajóbábonyi   ÉMK  Kft-től  érkezett  árajánlat  a  szippantott 
szennyvíz 2010.évi díjára, mely ajánlat szerint a kommunális szennyvíz kezelési díja 2.110.-
Ft/m3+ÁFA, azaz 2.637,50 Ft  + Vízterhelési díj 28.-Ft/m3+ÁFA, azaz 35.-Ft, így összesen:
2.672,50.-Ft/m3 lenne.  Ezt  a  szolgáltatást  nagyon kevesen  veszik igénybe,  mert  majdnem 
minden lakás rácsatlakozott a szennyvíz csatornahálózatra. Minimális szállítható mennyiség: 
4,8 m3, illetve 6 m3.
Én elfogadom az árajánlatot, aki ezzel egyetért szavazzunk.

A Képviselőtestület 5 igen, ellenszavazat nélkül elfogadja az árajánlatot. Ez a díj szerepel a 
14/2009. (XII.16.) sz. rendeletben, mely a szemétszállításról és a köztisztaságról szól.

Rácz  Lajos  polgármester:  megkaptuk  a  Sajószentpéter  Városi  Önkormányzat 
Városgondnokság levelét a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatban, mely szerint 5 
%-os emelés szerepel. Én ezt reálisnak tartom, javaslom az elfogadását. Amennyiben egyet 
értünk szavazzunk.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  15/2009.  (XII.16.)  számú 
rendeletét.
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SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

15/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE
A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ

IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Rácz Lajos polgármester:  döntenünk kell a községi önkormányzat intézményeinek bérleti 
díjáról,  az  elmúlt  évben állapítottunk meg új  díjakat.  Nagyon kevesen veszik igénybe,  ez 
évben is csak egy alkalommal bérelték a kultúrotthont. Én nem javaslom, hogy emeljük fel a 
bérleti díjakat, így is soknak tartja a lakosság.

Nagy  Jánosné  alpolgármester: a  kultúrház  is  csak  kétszer  volt  árusításra  kibérelve, 
szerintem maradjon a régi díj.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: csak  magánembertől  vagy  árusításkor  vállalkozótól 
kérhetünk bérleti díjat, ha községi rendezvény van akkor nem.

Pálcza Józsefné képviselő: szerintem is maradjon a tavalyi összeg.

Rácz Lajos polgármester: aki egyetért azzal, hogy maradjon az összeg szavazzunk.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  120/2009.  (XII.15.)  sz. 
határozatát.

120/2009. (XII. 15.) sz. határozat
Tárgy: Döntés a bérleti díjakról

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Közterület használati díját, a Kultúrház 
használati díját, a volt iskola épületének 
használati díját 2010. évre nem emeli fel, 
marad a 2009. évre megállapított díj, azaz 
a közterület használati díj összege időkorláttól
és terület nagyságától függetlenül, 
alkalmanként 700.-Ft. A kultúrház használati
díja: - esküvőre, lakodalomra:30.000.-Ft
- ballagóra, bálra, discóra, névadóra, stb.:
20.000.-Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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Rácz Lajos polgármester: az önkormányzati bérlakás bérleti díja 6.000.-Ft volt 2009. évben, 
mi a javaslat 2010.évre.

Pálcza Józsefné képviselő: Szerintem az infláció mértékével emeljük  7.000.-Ft-ra.

Rácz Lajos polgármester: aki egyetért a 7.000.-Ft-al szavazzunk.

A  Képviselőtestület   5  igen  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  121/2009.  ((XII.15.)  sz. 
határozatát.

121/2009. (XII.15.) sz. határozat
Tárgy: Bérleti díj megállapítása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Hunyadi u.14. sz. alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti díját 2010.január 1. napjától
7.000.-Ft/hó pénzösszegben állapítja meg.

Felkéri a testület a bérlőt, Nagy Jánosnét,
hogy a bérleti díjat minden hónap 15-ig
fizesse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Rácz  Lajos  polgármester: a  Sajó-Bódvavölgye  és  Környéke  Hulladékkezelési  Társulás 
Alapító Okiratának módosításáról kell döntenünk, melyről az írott anyagot megküldték.
Döntsünk arról, hogy elfogadjuk-e az alapító okirat módosítását.  Aki egyetért a módosítással 
szavazzunk.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  122/2009.  (XII.15.)  sz. 
határozatát.

122/2009. (XII.15.) sz. határozat
Tárgy: Sajó-Bódvavölgye és Környéke
Hulladékkezelési Társulás Alapító
Okirat módosításának elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az
Előterjesztésben elhangzottak szerint
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Sajó-Bódvavölgye és Környéke 
Hulladékkezelési Társulás Alapító
Okiratának módosítását elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.) Napirendi pont

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: az  összes  rendelet,  mely  hatályban  van  jelenleg, 
tekintsük át  és aminek nincs értelme, mivel magasabb rendű jogszabályok szabályozzák, 
javaslom a testületnek, hogy hatályon kívül helyezzük.

A 3/1998. (IV.07.) számú rendelet,  mely „Az allergén növényekkel kapcsolatos helyi 
szabályokról” szól,  mivel  magasabb  rendű  jogszabályok  rendezik,  így  javaslom  a 
képviselőtestületnek hatályon  kívül helyezni.

A képviselőtestület 5 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 16/2009. (XII.16.) számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

16/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE A 
3/1998. (IV.07.) SZ. RENDELETE

AZ ALLERGÉN NÖVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS
HELYI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ RENDELETÉT

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: következő helyi rendeletünk, melyről döntenünk kell 
a 10/2000.(VI.27.) sz. rendeletünk  „ A lakáscélú támogatásról” szól.

Rácz  Lajos  polgármester: ez  a  helyi  rendelet  mindenképp  maradjon  meg,  mivel  a 
letelepedni  vágyókat,  avagy  már  itt  élőket  támogatja  lakásépítés,  lakásvásárlás, 
lakásfelújítás stb. kapcsán. Ami módosítást javaslok, hogy aki 150.000.-Ft-ot kap, az 15 
hónap alatt 10.000.-Ft összeggel kamatmentesen fizesse vissza. Aki 100.000.-Ft-ot kap, az 
10 hónap alatt 10.000.-Ft összeggel kamatmentesen fizesse vissza. Más Módosítást nem 
javaslok.

Lukács  Béla  képviselő: szerintem  nem  kell  helyi  rendelet  egyedi  kérelmek  alapján 
döntsön tól-ig összeg meghatározása mellett a testület.

Rácz Lajos  polgármester: én  ezt  nem tudom támogatni,  mivel  nem lenne  a  testület 
részéről biztosítható az objektív döntés.
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Nagy Jánosné alpolgármester: Rácz Lajos polgármester módosító előterjesztésével értek 
egyet,  a  régit  hatályon  kívül  kell  helyezni,  az  új  rendeletbe  be  kell  építeni  az  új 
visszafizetés összegét és a hónapot, és annyi módosítást még, hogy a pénzfelvételt követő 
hónappal kezdődjön a visszatörlesztés.

Rácz  Lajos  polgármester:  aki  alpolgármesterrel  és  az  én  módosító  indítványommal 
egyetért, kérem szavazzon.

     A képviselőtestület 5 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 17/2009. (XII.16.) számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

17/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE  
A  LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSRÓL 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: következő rendeletünk a 14/2000. (XI.30.) sz.  „ A 
temetőkről és a temetkezésről”szól, úgy gondolom új szerkezetben, hasonló tartalommal 
az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. Irányelvének figyelembevételével kell 
megalkotnunk és záradékkal ellátnunk.

     A képviselőtestület 5 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 18/2009. (XII.16.) számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

18/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE  
A  TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: következő rendeletünk a 6/2001. (IV.12.) sz.  „ Az 
önkormányzat  közművelődési  feladatairól,  a  helyi  közművelődési  tevékenység 
támogatásáról”szól,  de  községünk  a  Miskolc  Kistérségi  Társulás  keretén  belül 
csatlakozott  a  mozgókönyvtár  szolgáltatáshoz,  ezért  nincs  létjogosultsága  ezen  helyi 
rendeletnek, ezért javaslom hatályon kívül helyezését.

A képviselőtestület 5 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 19/2009. (XII.16.) számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

19/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE A 
6/2001. (IV.12.) SZ. RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI 
FELADATAIRÓL, A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI 

TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉT
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: következő  rendeletünk  a  9/2002.(VI.20.)  számú 
rendelete  „ Község  egészségügyi  alapellátások  körzeteinek  és  székhelyének 
megállapítása”.  A  rendelet  1.§.1.bekezdésénél  Radostyán  község  helyett  a  háziorvos 
székhelye Sajószentpéter, telephelye Kondó község és a többi településen is van rendelés. 
Ezen rendeletet  a 2 §. 3. bekezdés kiegészítésével  azaz Sajólászlófalvai  Kuckó óvoda és az 
alacskai iskolát kell beírnunk és záradékkal ellátnunk.  

A képviselőtestület 5 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 20/2009. (XII.16.) számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

20/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE  
KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

KÖRZETEINEK ÉS SZÉKHELYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA.
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: következő rendeletünk a 12/2004. (X.28.) sz.  „ A 
helyi  iparűzési  adóról  ”szól,  úgy  gondolom  új  szerkezetben,  eltérő  tartalommal  az 
Európai  Parlament  és  a  Tanács  2006/123/EK.  Irányelvének  figyelembevételével  kell 
megalkotnunk és záradékkal ellátnunk.

     A képviselőtestület 5 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 21/2009. (XII.16.) számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

21/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE  
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL.

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: következő rendeletünk a 1/2005. (I.31.) sz. rendelete 
„A települési hulladékgazdálkodási tervről” szól, úgy gondolom hasonló tartalommal 
az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. Irányelvének figyelembevételével kell 
megalkotnunk és záradékkal ellátnunk.

     A képviselőtestület 5 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 22./2009. (XII.16.) számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

22/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE  
A  TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL.

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: következő rendeletünk a 3/2005. (I.31.) sz. rendelete 
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„A talajterhelési  díjjal  kapcsolatos helyi szabályokról” szól, úgy gondolom hasonló 
tartalommal  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  2006/123/EK.  Irányelvének 
figyelembevételével kell megalkotnunk és záradékkal ellátnunk.

     A képviselőtestület 5 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 23./2009. (XII.16.) számú 
     rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

23/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE  
A TALAJTERHELÉSI DÍJJAL KAPCSOLATOS HELYI 

SZABÁLYOKRÓL.
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: következő rendeletünk a 9/2005. (IX.15.) sz. rendelete 
„Az  önkormányzat  vagyonáról,  és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól” szól,  úgy 
gondolom hasonló tartalommal az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. Irányelvének 
figyelembevételével kell megalkotnunk és záradékkal ellátnunk.

     A képviselőtestület 5 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 24 /2009. (XII.16.) számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

24/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, ÉS A 
VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL.

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: következő  rendeletünk  a  16/2006.(XII.16.)  számú 
rendelete  „ A  községi  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról,egyéb  juttatásáról 
költségtérítéséről”.  A rendelet  2.§.1.  bekezdésénél  a  tiszteletdíj  összegét  ,mely  évek  óta 
törvény  alapján  módosult  a  helyi  rendeletben  is  át  kell  vezetni  38.650  forint  /  hó  /  fő 
összegre,és záradékkal ellátnunk.  

A képviselőtestület 5 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 25/2009. (XII.16.) számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

25/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE  
A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL, 

EGYÉB JUTTATÁSÁRÓL, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRŐL.
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: következő  rendeletünk  a  6/1998.  (IX.29.)  sz.  „  A 
szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről”szól,  amit  
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magasabb rendű jogszabályok rendeznek, ezért nincs létjogosultsága ezen helyi rendeletnek, 
ezért javaslom hatályon kívül helyezését.

A  képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  26/2009.  (XII.16.)  számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

26/2009. (XII.16.) SZ. RENDELET A 
8/1998. (IX.29.) SZ. RENDELETE

A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐK ADÓSSÁGTERHÉNEK 
ENYHÍTÉSÉRŐL  SZÓLÓ RENDELETÉT

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: következő rendeletünk a 6/1999. (X.22.) sz. „Személyi 
tulajdonban lévő lakásokban keletkezett károk enyhítését szolgáló egyszeri támogatásról 
”szól,  amit  magasabb rendű jogszabályok rendeznek, ezért nincs létjogosultsága ezen helyi 
rendeletnek, ezért javaslom hatályon kívül helyezését.

A  képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  27/2009..  (XII.16.)  számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

27/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE A 
6/1999. (X.22.) SZ. RENDELETE

SZEMÉLYI TULAJDONBAN LÉVŐ LAKÁSOKBAN
KELETKEZETT KÁROK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ 

EGYSZERI TÁMOGATÁSRÓL
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: következő  rendeletünk  az  5/2009.  (IV.20.)  sz.  „Az 
önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.14.) sz. rendelet módosításáról 
”szól,  aminek  kérném  hatályon kívül helyezését.

A  képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  28/2009..  (XII.16.)  számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

28/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE A 
5/2009. (IV.20.) SZ. RENDELETÉT

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Berzyné Koterla  Ildikó körjegyző: következő rendeletünk  a  6/2009.  (IV.22.)  számú  „A 
2008.évi  gazdálkodásáról  (zárszámadásról)  ”szól,   aminek   kérném   hatályon  kívül 
helyezését.
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A  képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  29/2009.  (XII.16.)  számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

29/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE A 
6/2009. (IV.22.) SZ. RENDELETÉT

2008.ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁSRÓL)
                                              HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: következő rendeletünk az 8/2009. (V.27.) sz. rendelete 
„A  képviselőtestület  és  szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról” szól,  úgy 
gondolom hasonló tartalommal az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. Irányelvének 
figyelembevételével kell megalkotnunk és záradékkal ellátnunk.

A képviselőtestület 5 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 30 /2009. (XII.16.) számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

30/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE  
A KÉPVISELŐTESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.
                                    (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

  Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: következő rendeletünk az 3/2009. (II.27.) sz. rendelete 
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szól, úgy gondolom, hogy a törvény és 
hozzátartozó kormányrendeletek  módosításából  adódó változásokat  át  kell  vezetni,  majd a 
többi paragrafusokat hasonló tartalommal az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. 
Irányelvének figyelembevételével kell megalkotnunk és záradékkal ellátnunk.

A képviselőtestület 5 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 31 /2009. (XII.16.) számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

31/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE  
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL
                                    (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: következő rendeletünk az 4/2009. (II.27.) sz. rendelete 
„A  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről” szól,  úgy  gondolom,  hogy  a  törvény  és 
hozzátartozó kormányrendeletek  módosításából  adódó változásokat  át  kell  vezetni,  majd a 
többi paragrafusokat hasonló tartalommal az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. 
Irányelvének figyelembevételével kell megalkotnunk és záradékkal ellátnunk.

A képviselőtestület 5 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 32 /2009. (XII.16.) számú 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
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32/2009. (XII.16.) SZ. RENDELETE  
A GYERMEKVÉDELEM  HELYI RENDSZERÉRŐL

                                    (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a krízistámogatás meg lett hosszabbítva 2010. január 31-
ig.  A Tigáz   Zrt.  megkeresett   a  szociálisan  hátrányos  helyzetben  élő  valamint  szociális 
támogatásra jogosult gázfogyasztók gázdíj tartozásának rendezése ügyében. Adósságkezelési 
keret  megállapodás  megkötését  ajánlja  fel  az  önkormányzatoknak  a  tartozások  rendezése 
végett.
Tekintettel arra, hogy csak a lakásfenntartási támogatás összegét lehetne a tartozásba utalni, 
az  önkormányzat  más  módon,  egyénileg  így  is  segít  a  bajba  jutott  egyéneken,  így  nem 
javaslom az adósságkezelési keret megállapodás megkötését.

Rácz Lajos polgármester: egyetértek  a jegyzőasszony véleményével,  aki egyetért  azzal, 
hogy ne kössük meg a megállapodást kérem szavazzunk.

A képviselőtestület   5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a   123/2009.  (XII.15.)  számú 
határozatát.

123/2009. (XII.15). sz. határozat
Tárgy: Döntés az adósságkezelési keret
megállapodás megkötés elutasításáról.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
szociálisan hátrányos helyzetben  és 
fogyatékkal élő gázfogyasztók tartozás-
rendezése ügyében  az Önkormányzat
a TIGÁZ Zrt.-vel nem köti meg  a meg-
állapodást.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz  Lajos  polgármester:  tegnap  Parasznyán  voltunk  a  rendőrségi  épület  átadásán.  A 
megbeszélés  után  úgy  döntöttünk  az  SHBÖTT  felé  történő  tartozás  ügyében  a  völgyi 
polgármesterek  nevében  Horváthné  Kecskeméti  Ildikó  Parasznya  község  polgármestere 
megfogalmaz  egy levelet, mert a kimutatott pénzösszeget  nem tudjuk fizetni.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: a  sajókápolnai  külszíni  szénbánya  megnyitását  a 
Környezetvédelmi Felügyelőség elutasította,  újabb  hatástanulmányt kell végeztetni.
Sáriné Rácz Ágnes telekalakítását  az építési  osztály engedélyezte  a polgármester  és az én 
nyilatkozatom alapján, melyben kinyilatkoztuk, hogy a község rendezési tervét 2 éven belül 
felülvizsgáljuk.
Jegyzői  értekezleten  voltam  a  múlt  héten,  ahol  a  Pellet  gyár  képviselője  tartott  egy 
tájékoztatót.  Önkormányzati  területen  energiafa  ültetvényt  lehetne  létrehozni,  melyhez  az 
ültetvényt  adják,  a  megnőtt  és  kitermelt  ültetvényt  aprítás  után  az  intézmények  fűtésére 
lehetne felhasználni.
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Rácz Lajos polgármester: akinek van hozzászólása kérem tegye meg.

Nagy Jánosné alpolgármester: itt a január, lejár a  teleház vezetőjének munkaszerződése, mi 
lesz a teleház további sorsa.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: erről már beszélgettünk korábban is. 2009. január 1.-től 
december  31.-ig  volt  a  teleház  vezetőjének  a  munkaszerződése,  2010.  január  1-től 
álláskeresőire lesz jogosult, ez időre megbízási szerződéssel  heti 3 X 3 órára alkalmazzuk a 
teleházban.

Pálcza Józsefné képviselő: többen is kérdezgetik a lakosok, hogy van az, hogy egyes közcélú 
munkások  6,  mások  8  órát  dolgoznak,   úgy  látják  sokan  a  munkások  nem  töltik  le  a 
munkaidőt.

Rácz Lajos polgármester:  a közcélú munkások általában 6 órás foglalkoztatásban vesznek 
részt, a közmunkaprogramosak pedig 8 órában dolgoznak.
Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs az ülést bezárom.

K. m. f.

Berzyné Koterla Ildikó                     Rácz Lajos
Körjegyző         polgármester
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