
JEGYZŐKÖNYV

Készült :  Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. február 09-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
Borosné 
Dobroviczky Erika óvodavezető
Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó

Napirendi pontok:

1.) A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról.
Ea.: Rácz Lajos polgármester

      2.)  A 2010. évre szóló munkaterv megtárgyalása és elfogadása.
             Ea.: Rácz Lajos polgármester

      3.)  A 2010. évi költségvetés beterjesztése, tárgyalása, elfogadása.
 Ea.: Rácz Lajos polgármester

       
4.) Óvodai dokumentumok áttekintése, jogszabály szerinti tárgyalása és

elfogadása.
Ea.: Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető

5.) Közfoglalkoztatási terv 2010 évre tárgyalása és elfogadása.
Ea.: Rácz Lajos polgármester

6.) Baross Gábor Általános Iskola költségvetésének tárgyalása, elfogadása.
Ea.: Rácz Lajos polgármester

      7.)  Különfélék, egyebek

      8.)  Zárt ülés: Szociális ügyek tárgyalása
            Ea.: Rácz Lajos polgármester

1



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  munkánk  jelentős  részét  képezte  a 
hóeltakarítás és a síkosság mentesítés megszervezése, elvégzése. Jelenleg 7 fő közcélú és 5 fő 
közmunkás van, akik egyebek mellet ezt a munkát végzik. A közmunkaprogram keretén belül 
5 főt  tudunk foglakoztatni.  300.000.-Ft értékű eszközöket kaptunk a kistérségtől,  melynek 
önrésze 150.000.-Ft, amit majd be kell fizetnünk.
10  fő  közcélú  munkást  kívánunk  alkalmazni  2010.  évben.  Nagyobb  beruházást  nem 
terveztünk  ez  évre.  A  Rákóczi  utcában  a  járda  építése  megvalósul,  azonkívül  a  hivatal 
udvarán a színpadot fogjuk megépíteni.

Nagy Jánosné alpolgármester: röviden elszeretném  mondani  2009. év folyamán végzett 
tevékenységeimet.
Elintéztem  a  sajószentpéteri  hivatalnál,  hogy  ingyen  megkaphassuk  a  buszváró  anyagát 
kiszállítva,  szavalóverseny  megszervezése,  meghívó  készíttetése,  május  1-én  a  zsűriben 
vettem részt, a körjegyzőséget gyakran felkeresem, a testületi ülés jegyzőkönyveit elolvasom.
A miskolci szavalóversenyen öt fővel voltam, a Lászlói napokra  Miskolcról fúvós zene CD-t 
hoztam vittem. Az óvodával a kenyérgyárban voltam a kenyérnapja alkalmából. A Lászlói 
napra  Krisztinával  megszerveztük  a  műsort,  Nótár  Méry  szervezése,  Lovas  Lászlónál 
megrendeltem  a  fuvart.  Végeztem  a  rendezvényeken   fényképezést,  majd  előhívattam  a 
képeket. Tóth Péterné elintéztem, hogy támogatásként pogácsát hozzon a  rendezvényünkre.
Az újságba több alkalommal küldtem a fényképeket és a szöveget a rendezvényekről, azonban 
hiányolom, hogy nem a teljes szöveg jelenik meg, hanem csak egy kis rész, amit szóvá is 
tettem, de közölték, hogy csak ennyit áll módjukban megjelentetni helyhiány miatt.
Presbiteri találkozóra vittem a nyugdíjasokat, kétszer voltunk Mezőkövesden, kétszer színház 
látogatást szerveztem, a nyugdíjasokkal Bródi János koncerten voltunk 3 autóval.
40  éve  élek  Sajólászlófalván,  kötelességemnek  érzem,  szívesen  csinálom,  köszönöm   a 
testületnek is.

Rácz Lajos  polgármester: tény  és  való,  hogy ezt   jó  szívvel  tetszik  tenni,  van  amit  az 
önkormányzat javára, de van aminek semmi köze az önkormányzathoz. A 40 éves évfordulót 
majd a nyáron megünnepeljük.

 

2.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester:  ismerteti  a  2010. évre szóló munkatervet,  kéri  a képviselőket 
észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg ( a munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
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Berzyné Koterla  Ildikó körjegyző: szerintem a rendőrséget, védőnőt is meg kellene hívni, 
hogy ők is számoljanak be a községet érintő ügyekről. 

Rácz Lajos polgármester: ezt meg tudjuk oldani.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: a  háziorvost  is  be  kellene  számoltatni  a  község 
egészségügyi helyzetéről..

Rácz Lajos polgármester: Jó, ezt még bele fogjuk tenni.

Nagy Jánosné alpolgármester: az óvodai egészségnapon nagyion jól dolgoztak, köszönjük.

Rácz Lajos polgármester: aki egyetért  az elhangzott  módosításokat is figyelembe véve a 
2010. évi munkatervvel szavazzunk.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 2/2010. (II.09.) sz. határozatát.

2/2010. (II. 09.) sz. határozat.
Tárgy: 2010. évi munkaterv elfogadása

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
2010. évre elkészített munkatervet elfogadja.
(A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: a 2010. évre szóló költségvetésünk összeállt,  múlt  évi tartalék 
6.378.000.-Ft. 200.000.-Ft-al a Közösségi Házra el kell számolni. Nagyobb beruházást nem 
terveztünk. Pályázat májusban indul, ha sikeres lesz játszóteret épitünk az elnyert  pénzből, 
ezek nincsenek a költségvetésben.
Az óvodában ezentúl a dolgozóknak a bérlet 80 %-a lesz kifizetve, nem terveztünk ruhapénzt 
és beiskolázási támogatást sem.

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető: azt tervezzük, hogy nem lehetne-e csak fél adag 
ebédet kérni az óvodában a dolgozóknak, hogy kevesebbet kelljen fizetni,  ezzel is lehetne 
spórolni.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: valószínű  ez  nem  megoldható  így,  mert  azt  is 
kifogásolták az ellenőrzés során, hogy miért nincs uzsonna. (kétszeri étkezés  a három étkezés 
helyett)

Szomor Gábor képviselő: úgy gondolom máshol  kell  spórolni,  az  ellenőrzésnél  ezt  nem 
fogadják el.
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Borosné Dobroviczky Erika:  úgy tudom már nem kötelező az óvodai dolgozóknak étkezni.

Kmecz  Istvánné  pénzügyi  főelőadó: van  kötelező  étkezés,  amit  a  dolgozó  kiegészít  a 
fizetéssel, sok önkormányzati fenntartású óvodában.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a kötelezőket meg kell adni, törvénysértésbe ne menjünk 
bele.

Szomor Gábor képviselő: meg kell nézni jobban a költségvetést és máshonnan kell lehúzni.

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó: ez annyira szűkösen van tervezve, ebből már nem lehet 
lehúzni.

Rácz Lajos polgármester: Jutalom, ruhapénz nincs tervezve, 50.000.-Ft értékű üdülési csekk 
van benne, ennek jobb az adója.

Szomor Gábor képviselő: a költségvetés elfogadásakor meg kell nézni a környezetünkben 
lévőket, sorra mennek csődbe, ne kerüljünk mi is ebbe a helyzetbe, mert az a feladatunk, hogy 
jól gazdálkodjunk, ezt túléljük.

Rácz Lajos polgármester: én ezt a túlzott optimizmusomat abból merítem, hogy a múlt évek 
gazdálkodását is teljesítettük. Más önkormányzatok pályáztak, amibe rengeteg pénzt fektettek 
és mégse nyertek.

Nagy  Jánosné  alpolgármester: a  költségvetést  átnéztem,  dicséret  Irénkének  és  a 
polgármesternek, jól van összeállítva ebben a helyzetben.

Pálcza Józsefné képviselő: 2010. január 13-án ügyrendi bizottsági ülést tartottunk, ahol a 
polgármester  költségátalányának  emelésére  tettünk  javaslatot.  Eddig  a  megállapított 
tiszteletdíj 20 %-át kapta, 2010. január 1-től ezt az összeget 25 %-ra emeltük, így a tiszteletdíj 
38.650 x 3,5 = 135.275 x25 %= 33.820.-Ft, tehát havonta 33.820.-Ft lett a költségátalány.

Szomor  Gábor  képviselő: én  is  tagja  vagyok  a  bizottságnak,  tehát  részt  vettem  a 
javaslattételben.  Tudni  kell,  hogy a  jelenlegi  költségvetést  ismertük,  ahhoz  igazítottuk  az 
összeget, nem az elvégzett munka arányában adtuk, többet érdemelne a polgármester, de a 
költségvetésünk nem enged többet, megszorítás van spóroljunk.

Berzyné Koterla  Ildikó körjegyző: alpolgármester  költségátalánya  2010.  január  1-től  ne 
legyen  ez  volt  a  javaslat.  A képviselők  tiszteletdíja  1-es  szorzóval  van.  A képviselőknek 
étkezési  utalvány nem jár.  Szigorodott,  sorszámmal  van ellátva  és csak munkaviszonyban 
állók kaphatják, fel van tüntetve rajta, hogy ki a munkáltató és így beazonosítható. Vám és 
pénzügyőrség, APEH ellenőrzés várható. 
Az  óvodában  voltunk  megbeszélésen  a  négy  dolgozóval  valamilyen  megállapodás  vagy 
átszervezés ügyében. Spitzmüller Zsuzsa óvónő felajánlotta mondjunk fel neki és ő máshol 
helyezkedik el. Ez nem járható út, volt több variáció is, pl.6 órás foglalkoztatás. Gondoltunk 
arra  is,  hogy  közalkalmazotti  jogviszony  helyett  egy  munkatörvénykönyves  alkalmazás  a 
kisegítő személyzet kapcsán. 
Rácz  Lajos  polgármester:  ezt  nem szabad  meglépni,  közcélú  dolgozóval  ezt  nem lehet 
megoldani, nem lenne közülük aki alkalmas lenne oda, ezután már csak az óvoda bezárása 
jön. Majd a képviselőtestület erről dönt, véleményüket el kell mondani.
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Lukács Béla képviselő: a költségvetés kiadási részében közalkalmazottak étkezése 4 x 7000 
x 12 = 336.000.-Ft, ez mit takar.

Kmecz  Istvánné  pénzügyi  főelőadó: ez  az  óvodai  dolgozók  kötelező  étkezési  díjaának 
megközelítő finanszírozása.

Nagy Jánosné alpolgármester: a 4.oldalon a dologi kiadásoknál vásárolt élelmezés + ÁFA 
mi ez?

Kmecz Istvánné pénzügyi főelőadó: ez az óvodások ebédje.

Kmecz Andrásné képviselő: a 3. oldal 9. sorában óvoda 7.894.262.-Ft, mi ez?

Kmecz  Istvánné  pénzügyi  főelőadó: ez  összesített  adat  az  óvodánál,  kivéve  a  6  órás 
dolgozót.

Rácz Lajos  polgármester: közutak,  hidaknál  nagyon  szűkösen terveztünk,  hegyi  utaknál 
szintén. A nyugdíjas Klub támogatására terveztünk 50.000.-Ft-ot.

Pálcza Józsefné képviselő: az ifjúságnak is kellene valamennyi összeget tervezni.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  a  13.  oldalon  3.  pont  ifjúságnak  50.000.-Ft-ot  a 
tartalékból kell átcsoportosítani.

Rácz Lajos polgármester: jó megoldás,  hogy a volt iskolába telepítettük a teleházat és a 
könyvtárat. A gyerekek mindig sokan vannak.

Lukács Béla képviselő: teleházban a megbízási szerződés létrejöhet-e.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  megoldjuk,  az  ügyrendi  bizottság  elnökével 
megbeszéltük.
Alpolgármester kérdezi László napi rendezvények megtartása.

Rácz  Lajos  polgármester: nincs  beírva,  de  dönthetünk.  Július  3-án  lesz  László  napi 
rendezvény.

Nagy Jánosné alpolgármester: 200.000.-Ft-ot javaslok a László napi rendezvényekre.

Kmecz  Istvánné  pénzügyi  főelőadó: 250.000.-Ft  van  a  reklám  és  propaganda 
tevékenységnél, ez az összeg, arra lesz.

Rácz Lajos polgármester: a költségvetéssel kapcsolatban van-e még valakinek hozzászólása, 
javaslata?

Nagy  Jánosné  alpolgármester: megértem takarékosság  van,  elfogadom,  azonban  jobban 
esett volna, ha legalább 10 % helyett 5 % költségátalányt meghagynak.

Szomor Gábor képviselő: szeretném, ha a békesség megmaradna. De tudomásul kell venni 
kevesebb pénzből gazdálkodunk. A tanító néni kap egy nagyon kényelmes lakást, melynek 
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nem sok a bérleti díja. Ha az önkormányzat ezt kiadná másnak bérleti díjként kapnánk érte 
havonta minimum 20.000.-Ft-ot. Ez a költségvetés ennyit engedélyezett, úgy gondolom ez így 
reális.

Nagy Jánosné alpolgármester: a lakásrendelet szerint ez nem albérlet és világba se lehetne 
kérni lakbért, ennek törvénye van.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: ez nem így van.

Szomor Gábor képviselő: a lakbért jelképes összegbe állapítjuk meg lassan 20 éve.

Nagy Jánosné alpolgármester:  jó, megértettem, rendben.

Rácz Lajos polgármester: ezt a képviselőtestület így látja jónak.

Nagy Jánosné alpolgármester: mennyi lesz Krisztinának a megbízási díja?

Rácz Lajos polgármester: hamarosan meglesz,  kb. 20.000.-Ft.
Aki az elhangzott módosításokat a rendeletünkbe dolgozva elfogadja, szavazzunk.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta az 1/2010. (II.10.) sz. rendeletét. 

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

1/2010. (II.10.) SZ. RENDELETE AZ
ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

        4.) Napirendi pont 

Rácz  Lajos  polgármester: a  következő  napirendi  pont  megtartására  felkérem  az 
óvodavezetőt.

Borosné  Dobroviczky  Erika  óvodavezető:  új  házirend  készült  el,  melyet  a  szülők  is 
megismertek,   a  polgármester  is  jelen  volt  a  szülői  értekezleten.  A  képviselőtestületnek 
kellene elfogadni a házirendet és az SZMSZ-t.
1  gyermek  beszédfogyatékos,  várjuk a  megyei  Ped.szolgálat  mit  mond.  A logopédus  heti 
háromszor foglalkozik vele, ezért az útiköltségét kellene kifizetni.

Rácz Lajos polgármester: arra kértem a logopédust írja ezt le, hogy ki tudjuk-e fizetni.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: az alapító okiratot kell módosítani. Nem szabad ilyen kis 
óvodának ezt felvállalni.

Rácz Lajos polgármester: fejlett 7 éves gyermek, de nem lehet érteni mit mond.

Berzyné Koterla  Ildikó körjegyző:  ezt  vegyük ki  az  Alapító  okiratból.  Sajátos  nevelésű 
gyermeket nem veszünk fel 2010. március 01-től 
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A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 3/2010. (II.09.) sz. határozatát.

3/2010. (II.09.) sz.határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda Alapító
Okiratának módosítása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
a Kuckó Községi Óvoda Alapító Okiratát
oly módon módosítja, hogy a sajátos 
nevelésű gyermek kikerül.

Felelős: óvodavezető
   Határidő: 2010. 03. 31.

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető: a házirend, SZMSZ jogszabály változás alapján 
készült  integrált  oktatás  bevezetésével.  Óvodai  csoport  1.  A létszám csökkenő  tendenciát 
mutat. Helyi programot bővíteni kellene. Nevelési programot, intézményminősítési programot 
először  nevelő,  majd  szülői  munkaközösség  és  végül  a  képviselőtestület  hagyja  jóvá. 
Taneszköz fejlesztés terén az óvoda nagyon jól áll. Az elmúlt évben a kistérségtől 240.000.-
Ft-ot kaptunk, ebből jól bevásároltunk. Amire szükségünk van szint mindent megvettünk, pl. 
többfunkciós mászókát,  stb. Bordásfal  kellene még,  a volt  iskolából  le lehetne szerelni  és 
kihozni az óvodába.

Rácz Lajos polgármester: ezt kézbe veszem, megoldjuk.

Kmecz Andrásné képviselő: egy fénymásoló is kellene az óvodába, hogy ne kelljen mindig a 
hivatalba jönni másolni.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a körjegyzőségről majd kikerül és azt odaadjuk.

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető: február 19-én tartjuk az óvodások farsangi bálját. 
Megköszönöm a polgármesternek  farsangra a fánk sütést, amit korábban felajánlott. 50.-Ft/db 
áron adjuk a fánkot. 20.000.-Ft-ért jön bohóc, aki szórakoztatja a gyermekeket.

Rácz Lajos polgármester: döntsünk az óvodai dokumentumokról, aki az óvoda elhangzott 
házirendjével egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 4/2010. (II.09.) sz. határozatát.

4/2010. (II.09.) sz. határozat.
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda
házirendjének elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
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Kuckó községi Óvoda házirendjét az 
abban foglalt tartalommal elfogadja.
Hatályba lépteti: 2010. II. 10-től.

Felelős: polgármester, óvodavezető
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester: aki a Kuckó községi Óvoda SZMSZ-vel egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta az 5/2010. (II. 09.) sz. határozatát.

5/2010. (II.09.) sz. határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda SZMSZ.
elfogadása.

Sajólászlófalva Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
Kuckó Községi Óvoda SZMSZ-ét elfogadja.
Hatályba lépteti: 2010.  II. 10-től.

Felelős: polgármester, óvodavezető
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester: szavazzunk a taneszköz fejlesztési tervről, aki egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 6/2010. (II.09.) sz. határozatát. 

6/2010. (II.09.) sz. határozat
Tárgy: A taneszköz fejlesztési tervben
a 2010. évre elfogadott eszközök 
beszerzéséről döntés. 

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
Kuckó Községi Óvoda taneszköz fejlesztési
tervében a 2010. évre elfogadott eszközök
beszerzését jóváhagyja.

Felelős: polgármester, óvodavezető
Határidő: folyamatos

Rácz Lajos polgármester: aki az óvoda 2010. évi munkatervével egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 7/2010. (II.09.) sz. határozatát.

7/2010. (II.09.) sz. határozat
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Tárgy: Kuckó Községi Óvoda 2009/2010. 
II.  félévére  eső  időszakára  jóváhagyott
munkatervének elfogadása

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Kuckó Községi Óvoda 2010. január 01-től
2010. júniusáig terjedő időszakra eső
munkatervét jóváhagyja.

Felelős: polgármester, óvodavezető
Határidő: folyamatos

5.)  Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester:  elkészült  a közfoglalkoztatási  terv 2010. évre. Ez évben 10 fő 
közcélú munkást kívánunk foglalkoztatni, jelenleg  7 fő közcélú, és 5 fő közmunkás dolgozik.
Miután megismerte a képviselőtestület a közfoglalkoztatási tervet, javaslom elfogadásra, aki 
egyetért szavazzunk. ( a közfoglalkoztatási terv  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 8/2010. (II. 09.) sz. határozatát.

8/2010. (II.09.) sz. határozat
Tárgy: Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 2010. 
január 1-től 2010. december 31-ig vonatkozó
időtartamra a Közfoglalkoztatási tervet
jóváhagyja és felkéri a polgármestert, hogy az 
elkészített tervet küldje meg az Állami 
Foglalkoztatási Szervnek és a Magyar 
Államkincstárnak és a közfoglalkoztatást e terv
alapján indítsa be.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: megkaptuk Parasznyáról a Baross Gábor Körzeti Általános Két 
tannyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola 2010. évre szóló költségvetését,  melyet el kellene 
fogadnunk. Tőlünk semmilyen támogatást nem kérnek.
Amennyiben egyetértünk az iskola költségvetésével szavazzunk.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 9/2010. (II.09.) sz. határozatát.
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9/2010. (II.09.) sz. határozat
Tárgy: Baross Gábor Körzeti Általános
Két tannyelvű és Alapfokú Művészeti
Iskola költségvetésének jóváhagyása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
Parasznyai  Baross  Gábor  Körzeti  Általános
Két  tannyelvű  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola
2010.évre  elkészített  költségvetését  annak  
tartalmával együtt jóváhagyja, támogatja

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

 
7.) Napirendi pont

Berzyné Koterla  Ildikó körjegyző: Látva a  környező településeket  cifra  nyomorra  nincs 
szükség.  A  lakosság  is  el  van  adósodva,  sorra  jönnek  a  gáz  és  villamos  energia 
hátralékosokról a kimutatások, védendő fogyasztókról szóló igazolások kérése.

Rácz Lajos polgármester: soha nem vertük magunkat adósságba, tudjuk, hogy hol a határ, 
mindig  is  takarékosan  gazdálkodtunk,  ha  a  lakosság  nyomorog  a  helyi  vezetők  sem 
dőzsölhetnek.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: közeleg az országgyűlési képviselők választása, a Helyi 
Választási Bizottság Tagjait pótolni kell, mert a régiek közül nem vállalta mindenki. Két új 
tagot kell választani, a két személynek javaslom Prókai Anikót és Prókai Krisztinát.

Rácz Lajos polgármester: aki a körjegyzőasszony javaslatával egyetért, szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 10/2010. (II. 09.) sz. határozatát.

10/2010. (II. 09.) sz. határozat
Tárgy: Helyi Választási Bizottság
póttagjainak megválasztása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
a Helyi Választási Bizottság póttagjainak
Prókai Anikó és Prókai Krisztina 
sajólászlófalvai lakosokat megválasztja.
Felkéri a képviselőtestület a polgármestert, 
hogy a megválasztott póttagoktól az esküt
vegye ki.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: 2009. december hónapban több időpontban ellenőrzést
tartottam a Kuckó Községi Óvodában melyről most tájékoztatom a képviselőtestületet.
(Az írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Rácz Lajos polgármester: köszönjük a beszámolót, aki elfogadja szavazzunk.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 11/2010. (II. 09.) sz. határozatát.

11/2010. (II. 09.) sz. határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda 
dokumentumainak ellenőrzéséről
készült beszámoló elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
Kuckó Községi Óvoda dokumentumainak
ellenőrzéséről szóló  beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kaptunk egy megkeresést a radostyáni  régi malom új tulajdonosától Molnár Tibortól, hogy 
2010. május 21-én és 22-én  MCDC zenei tábort szeretne rendezni az épület környékén, ahol 
több együttes és szóló énekes fellép.  Ehhez  kérnek  ötleteket, tárgyi és anyagi támogatást.
Kérem képviselőtársaimat javaslataikat,  hozzászólásaikat tegyék meg, én a magam részéről 
erkölcsileg támogatom, de anyagiilag nem tekintettel nehéz anyagi helyzetünkre.

Szomor  Gábor képviselő: ezzel   a  táborral  megjelenik  a  drog  is  a  völgyön,  ebből  nem 
kérünk.

Rácz Lajos polgármester: aki egyetért az előbb elhangzott javaslatommal szavazzunk.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 12/2010. (II.09.) sz. határozatát.

12/2010. (II. 09.) sz. határozat
Tárgy: Döntés a radostyáni zenei tábor
támogatásáról.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Radostyánban 2010. május 21-én és 22-én
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megrendezésre kerülő zenei tábort
erkölcsileg támogatjuk, de tekintettel
nehéz anyagi helyzetünkre anyagilag 
nem tudjuk támogatni.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

Szomor  Gábor  képviselő:  Az utóbbi  időben  nagyon  sok  hó  esett,  a  közcélú  munkások 
lapátolják, aki idős, beteg ott is megteszik ahol lehet. Fel kell szólítani a lakosokat, hogy a 
telke előtt mindenki takarítsa le a havat a járdáról.

Rácz Lajos polgármester: a járdán le van fagyva mivel hétvégén esett a hó  és le lett járva.

Pálcza  Józsefné képviselő: jobban oda  kellene  figyelni  rájuk,  mivel  nem dolgoznak úgy 
ahogy az elvárható lenne.

Rácz Lajos polgármester:  el lettek igazítva,  elmondtam nekik nem kötelező itt  dolgozni, 
minden segítséget megkapnak tőlem. Lukács Béla is közcélú munkás ő a vizesblokkot tette 
rendbe és az ajtót javította meg. Megvagyok vele elégedve.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  szerintem ők is igényelnék, hogy el legyen ismerve a 
munkájuk. Nem érzik, hogy az ő munkájuk is fontos, érték az is amit ők végeznek, a település 
szépül.

Kmecz Andrásné képviselő: a lakosság részéről érkezett egy olyan kérés, hogy falunapra ne 
a parasznyai iskolából hívjunk táncosokat, hanem inkább a sajószentpéteri Kossuth iskolából, 
mert ott a falubeli gyerekek is táncolnak.

Nagy Jánosné alpolgármester: polgármester emlékszik, hogy volt korábban megkeresés, de 
akkor nem tudtak jönni, mert máshol volt fellépésük. Időben kell szólni.

Lukács Béla képviselő: tavasszal lesz-e lomtalanítás?

Rácz Lajos polgármester: igen, lesz.

Lukács  Béla  képviselő:  korábbi  testületi  ülésen  szó  volt  arról,  hogy  pingpong  asztalt 
vásárolunk. Van-e erre lehetőség.

Rácz Lajos polgármester: megnézzük és megvesszük.

Berzyné Koterla  Ildikó körjegyző:  Nagyker áron kellene megvenni.

Nagy Jánosné alpolgármester: Benedek Zoltán a munkavédelmi felügyelő mennyi összeget 
kap havonta?

Rácz Lajos polgármester: 6.000.-Ft-ot.

12



Nagy Jánosné alpolgármester: Soós Mária az alapítvány elnöke nem kap semmit?

Rácz Lajos polgármester: Nem.
Több hozzászólás nem lévén polgármester az ülést bezárta

                                                                        k. m. f.

Berzyné Koterla Ildikó                     Rácz Lajos
Körjegyző         polgármester
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