
JEGYZŐKÖNYV

Készült : Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. március 23-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
Borosné 
Dobroviczky Erika óvodavezető

Napirendi pontok:

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

2.) Beszámoló a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi működéséről.
Ea.: Rácz Lajos polgármester

3.) Helyi Pedagógiai Program felülvizsgálata, tárgyalása, elfogadása.
Ea.: Borosné Dobroviczky Erika óvoda vezető

4.) Hulladékgazdálkodási Terv tárgyalása, elfogadása
Ea.: Rácz Lajos polgármester

5.) Különfélék, egyebek
Ea.: Rácz Lajos polgármester

6.) 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.
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1.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester:  a  két  ülés  között  végzett  munkánk  nagy  részét  még  a  nagy 
mennyiségű hó eltakarítása tette ki. A téli hó eltakarítása, a síkosság mentesítés kb. 70.000.-
Ft-ba került az önkormányzatnak.
A könyvtárba könyvespolcok lettek felszerelve. Most már elmondhatjuk, hogy a könyvtárunk 
nagyon szépen be van rendezve, jól néz ki, tisztaság van.
Pingpong asztalt  és csocsót szereztünk be, hogy tudjanak a gyerekek játszani.
2010.  február  20-án  Király  János  elhalálozott,  akinek  a  temetését  a  hozzátartozója  nem 
vállalta, így köztemetést kellett elrendelni. 84.000.-Ft-ba került a temetési költség, ezen felül 
az egyháznak 25.000.-Ft-ot kellett befizetni. Ezt az összeget jelzálogként rá fogjuk terhelni az 
elhunyt lakására.
Március 8-án nőnap alkalmából ajándékkal és virággal köszöntöttük a nőket. Március 15-én 
koszorúzást és megemlékezést tartottunk a kopjafánál.

Nagy  Jánosné  alpolgármester:  elismerés  a  polgármesternek  a  végzett  munkájáért,  ilyen 
rövid idő alatt sokat dolgozott, mindig itt van, állandóan dolgozik.

Rácz Lajos polgármester: nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a sok víz biztonságosan lefolyt.

Nagy Jánosné alpolgármester: örülök, hogy mindnyájunknak elmondod, hogy mit végeztél, 
tájékoztatsz, tartod a kapcsolatot a képviselőtársakkal. 

2.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester:  a  következőkben  a  Miskolc  Kistérségi  Társulás  2009.  évben 
végzett munkájáról számolok be.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:   a  beszámoló  2  részből  áll,  az  egyik  a  2009.évben 
elvégzett munkáról, a másik a 2009. évi belső ellenőrzésről.

Rácz  Lajos  polgármester:  2009.  évben  7  ülés  volt  a  Miskolci  Kistérségi  Társulásnál  a 
kötelező 4-el szemben.
2009. évben volt az Őszi Napsugár Otthon igazgatói állás pályázat benyújtása és elbírálása.
Személyesen is ott voltam az intézetben, 600 főt ápolnak az otthonban, 68.000.-Ft/hó térítési 
díj ellenében.
2009.  03.20-án  rendkívüli  kistérségi  szinten  benyújtandó  közmunka  program  pályázattal 
kapcsolatos értekezlet volt.
2009.  04.24-én  a  megtartott  értekezlet  napirendi  pontja  a  2008.évi  kistérségi  szakmai 
beszámoló volt.
2009. szeptember hóban volt az Őszi Napsugár Otthon igazgatójának a megválasztása.
2009. november 27-i ülésen volt a 2010. évi térítési díj megállapítása.
2009.  december  18-án  volt  a  2009.  évi  évzáró  ülés.  Ezen  az  ülésen  volt  szó  a 
Közmunkaprogram,  Roma pályázat benyújtásának feltételeiről,  továbbá ekkor tárgyaltuk a 
2010.évi munkatervet.
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Nagy  Jánosné  alpolgármester:  az  üléseken  részt  vett-e  minden  polgármester,  milyen  a 
megjelenési arány?

Rácz Lajos polgármester: nem vett részt minden polgármester, kb a fele volt jelen.
Aki a Miskolci Kistérség Többcélú Társulási Tanács 2009. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 20/2010. (III.23.) sz. határozatát.

20/2010. (III.23.) sz. határozat
Tárgy: A Miskolci Kistérség Többcélú
Társulási Tanács 2009. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
Miskolci Kistérség Többcélú Társulási
Tanács 2009. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  előző év novemberben fogadjuk el a belső ellenőrzés 
ütemtervét a következő évre. Az ellenőrzés fontosabb megállapításai: jogellenes magatartás 
még  nem  volt.  Szabályzatok  alapján  működünk,  a  képviselőtestület  felel  a  szabályok 
betartásáért. Az intézkedési tervet én készítem.
2009.  évben  volt  a  parasznyai  Baross  Gábor  Általános  Iskola  társult  önkormányzatainak 
vizsgálata, mely kiterjedt az iskolai dolgozók személyi anyagának vizsgálatára is. 
A  Kuckó  Községi  Óvoda  belső  ellenőrzésénél   hiányosságként  megállapították,  hogy  az 
ingyenes  étkezésről  nincs  nyilvántartás  vezetve,  e  nyilvántartás  vezetését  a  jövőre  nézve 
előírták.  Az  étkezési  díjak  beszedése,  az  étkezési  norma  vizsgálata  is  megtörtént.  A 
pénzkezelést  –  az  óvodában a  vezető  óvónő végzi,  ő  szedi  be az étkezési  térítési  díjakat 
szabálytalanul, mert nincs pénzügyi végzettsége, de erre külön pénzügyi végzettségű dolgozót 
ilyen kis óvodában nem tudunk alkalmazni.

Rácz Lajos polgármester: ez a pénzbeszedés mindig is probléma volt. A szemétszállítási díj 
beszedés is még mindig jobb megoldás mint a csekkes, mert így legalább bejön a pénz. Van 
olyan önkormányzat ahol külön behajtó céget alkalmaznak a szemétszállítási díj beszedésére. 

3.) Napirendi pont

Rácz Lajos  polgármester:  a  3.   napirendi  pont  megtartására  felkérem felkérem Borosné 
Dobroviczky Erika óvodavezetőt.
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Borosné  Dobroviczky  Erika  óvodavezető:  az  óvoda  helyi  pedagógiai  programját 
hagyományteremtő elvek alapján építettük fel. Egyszer már megtörtént 2008. évben a helyi 
pedagógiai  program  felülvizsgálata.  2009.  novemberben  az  országos  alapprogram 
módosításra került, ezért a miénket, a helyit is módosítani kellett. Lehet az egészet újra írni, 
vagy a régit módosítani oly módon, hogy a módosított részt beleteszem mellékletbe.
Erről döntsön a képviselőtestület.
A régi pedagógiai programban a családsegítő és gyermekjóléti  szolgálat még nincs benne, ezt 
az újba bele kell foglalni. Az új program a 2010/2011. évi tanévtől indul be.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  ez  az  alapprogram  gépen  van.  Az  a  véleményem 
egységes szerkezetbe íródjon át.

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető: nincs gépen, újra kell írni.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: az a véleményem legyen egységes szerkezetbe foglalva, 
ne legyen a módosított rész külön mellékletben. 1 példányt meg kell küldeni az OKÉV-nak is.

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető:  szükség szerint kell módosítani, nem feltétlenül 
kell az egészet új egységes szerkezetbe foglalni.

Rácz Lajos polgármester:  a szakértői  vélemény,  amely elengedhetetlen  az új  pedagógiai 
programhoz,  költségvonzata van. Ezért nem fogunk fizetni, úgy gondolom, helyesebb a régit 
módosítani.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  a  költség  sem  mellékes,  de  jogszabály  szerint  kell 
eljárni.

Borosné  Dobroviczky  Erika  óvodavezető:  tíz  gyermeket  vizsgáltak,  nagyon  jó 
eredménnyel. Ebből kilenc megy iskolába, egy gyermeket nem enged a szülő. Két gyermek 
beiratkozott, kettő előfelvételis.
A sajókápolnáról járó kisfiú nem maradhatna-e? Az anyuka együttműködik, hordja a gyereket 
pszichológushoz. 

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: előző ülésen kértük, hogy a logopédus írja össze a plusz 
költségeket.  Mindeddig ez nem történt  meg.  Arról  döntött  a  testület  az  Alapító  Okiratból 
kiveszi az ilyen gyermek óvodánkba való befogadását.

Rácz Lajos polgármester:  kértük a pluszköltségről a logopédus írja össze az összeget. Az 
óvoda vezető  írt  egy levelet,  én  továbbítottam a Sajókápolnai  képviselő  testületnek.  Vass 
Lajos polgármester mondta,  a jegyzőasszony úgy tájékoztatta,  hogy nem tudjuk az óvodát 
fenntartani, ezért támogatni kell Sajókápolnának is.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: ez a kisfiú most ide jár óvodába, de az nem biztos, hogy 
még a nyáron is itt lesz.

Rácz Lajos polgármester: mi mindig azon gondolkodunk, hogy az óvoda fennmaradjon.

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető:  a Sajószentpéteri pedagógiai intézet vizsgálta a 
gyereket, igaz a beszédét nem lehet érteni, de már sokat fejlődött.
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A  jegyzőasszony  volt  az  óvodában  ellenőrzést  tartani,  a  hiányosságokat  folyamatosan 
pótoljuk.  A munka  védelmis  is  volt,  munkavédelmi  oktatást  évente  egy alkalommal  kell 
tartani,  tanév elején szeptemberben.  A tűzvédelmi készülékek ellenőrzése is megtörtént.  A 
dolgozókról  személyi  lapot  kell  vezetni.  Érintésvédelem  ellenőrzését  6  évente  kell 
elvégeztetni,  legközelebb  2012-ben.  Háztartási  kisgépeket  évente  kell  ellenőriztetni. 
Munkavédelmi  szabályzatot  nem kell  újat  hozni,  ha  nincs  változás.  A  leltározást  nyáron 
tudnánk megcsinálni. Teljesítmény értékelés- az óvoda vezetőé hiányzik, de saját magamról 
én nem írhatok.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  tájékoztató jelleggel be kellene mutatni a logopédust, 
gyógytornászt, a fejlesztőpedagógust, mert nem ismerjük.

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető: hétfőn a gyógytornász jön, az előírt eszközök be 
lettek szerezve. Kedden a fejlesztőpedagógus jön, 4 gyerekkel foglalkozik, szerdán az angol 
tanár jön. Csütörtökön a logopédus, minden gyerekkel foglalkozik, csütörtökön van a hittan 
is,  meg  van  az  új  megállapodás  is.  Pénteken  a  védőnő  tart  fogadóórát.  A gyermekorvos 
időnként jön, most már nem kötelező a status vizsgálat.
Minden gyermekről személyiség fejlődési naplót vezetünk, mely a gyermek óvodai kezdetétől 
a végéig tart.
Parasznyán voltunk a gyerekekkel nyílt napon.

Rácz Lajos polgármester: köszönjük a beszámolót, a májusi testületi ülésen visszatérünk rá.
Aki a pedagógiai program ütemezésével egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 21/2010.(III. 23.) sz. határozatát.

21/2010. (III.23.) sz. határozat

Tárgy: Kuckó Községi Óvoda Helyi
Pedagógiai Programjának felülvizsgálata.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
Kuckó községi Óvoda Helyi Pedagógiai
Program ütemezésével egyetért.

Felelős: óvodavezető
Határidő: folyamatos

4.) Napirendi pont 

Rácz Lajos polgármester: a Hulladékgazdálkodási terv 2010. március 31-én lejár, újra kell 
tervezni. Lényégében akkor kell az új terv, ha pályázatot kívánunk benyújtani.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  ez  a  hulladékgazdálkodási  terv   2005.  évben,  29 
település részére készült. 2005.-től 2010.március 31.-ig szól. 2016. március 31.-ig kell az újat 
elkészíteni. Tervezés módja, települések hulladékgazdálkodási rendszere, cselekvési program 
meghatározása a települések gazdasági helyzetét figyelembe véve, ezek a fő szempontok.
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Rácz Lajos polgármester:  nekem az a véleményem, egyelőre ne készítessünk újabb tervet, 
mert az sok pénzbe kerül az önkormányzatnak, ezt nem teszi lehetővé a pénzügyi helyzetünk, 
aki ezzel egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta  a 22/2010. (III.23.) sz. határozatát.

22/2010. (III. 23.) sz. határozat
Tárgy: Hulladékgazdálkodási terv meg-
tárgyalása

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
a jelenlegi gazdasági helyzetben új 
Hulladékgazdálkodási tervet nem tudunk
készíttetni.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

5.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester:  megkaptuk  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  2010-2014.  évekre 
vonatkozó települési hulladékgazdálkodási tervéről készült tervezetet, melyet mint szomszéd 
településnek jóvá kell hagynunk. A tervezetet áttanulmányoztam, javaslom jóváhagyásra, aki 
egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 23/2010. (III.23.) sz. határozatát.

23/2010. (III.23.) sz. határozat
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Helyi
Hulladékgazdálkodási terv 2010-2014. javaslat
jóváhagyása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
Miskolc Megyei Jogú Város Helyi
Hulladékgazdálkodási terv 2010-2014.című
javaslatát jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester: megkaptuk a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati  Társulás  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okiratát,  melyet 
áttanulmányoztam, elfogadásra javaslom, aki egyetért szavazzon.
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A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 24/2010. (III.23.) sz. határozat

24/2010. (III.23.) sz. határozat
Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Alapító Okiratának jóváhagyása

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás Alapító okiratát annak megismert
tartalmával jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Rácz  Lajos  polgármester:  megkeresést  kaptunk  a  Baross  Gábor  Körzeti  Általános  és 
Alapfokú Művészeti  Iskola  néptánc tagozatának pedagógusaitól,  akik támogatást  kérnek a 
néptánc  tagozat  részére  ruhatáruk  bővítéséhez.  Én  részemről  20.000.-Ft  támogatást 
gondoltam, többször voltak már községünk rendezvényein ingyen, ellenszolgáltatás nélkül.

Nagy  Jánosné  alpolgármester: már  többször  is  nívós  műsort  adtak,  falunapon,  óvodai 
rendezvényen, részemről is javaslom az elhangzott támogatást.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  szerintem az óvoda pedagógiai programja sem kerülne 
sokkal többe.

Rácz Lajos polgármester: aki a 20.000.-Ft-os támogatással  egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen ellenszavazat nélkül meghozta a 25/2010. (III.23.) sz. határozatát.

25/2010. (III.23.) sz. határozat
Tárgy: Baross Gábor Körzeti Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola néptánc
tagozatának támogatása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Baross Gábor Körzeti Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola néptánc tagozatát
20.000.-Ft pénzösszeggel támogatja ruhatáruk
bővítése céljából.
Polgármester felkéri a Körjegyzőség Pénzügyi
főelőadóját, hogy a pénzösszeg átutalásáról
gondoskodjék.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester:  a következő hetekben beindulnak a tavaszi munkák. A virágok 
beszerzésével  még várjunk,  addig elkészítjük  a  virágok helyét.  Április  közepén elkezdjük 
építeni a színpadot a hivatal udvarán. A festékek beszerzését fogom végezni a közösségi ház 
festéséhez, a hirdetőtáblák, játszótéri elemek festéséhez. Hamarosan hozzákezdünk a Rákóczi 
utcában a járda feltöltéséhez. A Petőfi utcában a patak korlát, hidak festése és a temetőn a 
kopjafánál az ülőke festése is hamarosan elkészül.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: két rendelet módosítását kellene elfogadni.

Rácz  Lajos  polgármester:  a  körjegyzőség  2009.  évi  költségvetésének  módosításáról  az 
írásos anyagot megkaptuk, aki a módosítással egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 2/2010. (III.24.) sz. rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2010. (III.24.) SZÁMÚ RENDELETE

A KÖRJEGYZŐSÉG 2009.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2009. (II.13.) SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Rácz Lajos polgármester:  következő módosításra váró rendeletünk Sajólászlófalva Község 
Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendelete. Erről is megkaptuk az írásos anyagot, 
aki a módosítással egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 3/2010. (III.24.) sz. rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2010. (III.24.) SZÁMÚ RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
2/2009. (II.11.) SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Nagy  Jánosné  alpolgármester:   szombaton  találkoztam  Zsigmond  Istvánnal  és 
tájékoztattam,  hogy  színpadot  építünk  a  hivatal  udvarán,  melynek  átadását  május  1-re 
tervezzük és erre az eseményre meghívtam, hogy jöjjenek ingyen adjanak műsort.
Gyerekek kerestek meg, hogy kerékpár verseny nem lehetne-e. 
A 15. szavalóversenyünk lesz ez évben. Április 17-én meglehetne tartani a volt iskolában a 
könyvtár  teremben.

Rácz Lajos polgármester: nem javaslom a könyvtárban, mert ott vannak a számítógépek is.
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Majd kimeszeltetjük a régi tantermet és ott megrendezzük a szavalóversenyt. A könyvtárat 
kinyitjuk és ott lesz a díjátadás. Én részemről 20.000.-Ft pénzösszeg biztosítását javaslok a 
szavalóversenyre. Aki a javaslattal egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 26/2010. (III.23.) sz. határozatát.

26/2010. (III.23.) sz. határozat.
Tárgy: Szavalóverseny támogatásáról
döntés.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 
Sajólászlófalva községben 2010. április
hó 17. napján megrendezésre kerülő
szavalóversenyt 20.000.-Ft pénzösszeggel
támogatja.
Felkéri a polgármester a Körjegyzőség
Pénzügyi főelőadóját az összeg kifizetéséről
gondoskodjék.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. április 17.

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

K. m. f. 

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző polgármester
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