
JEGYZŐKÖNYV

Készült  :  Sajólászlófalva Község Önkormányzat  Képviselőtestületének 2010. április  27-én 
megtartott üléséről.

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

Tanácskozási joggal: Berzyné
Koterla Ildikó körjegyző
Kmecz Istvánné                   pénzügyi főelőadó

Napirendi pontok:

1.) A 2009. évi zárszámadás megtárgyalása és elfogadása.
     Ea.: Rácz Lajos polgármester

2.) Polgármesteri tájékoztató az I .negyedévről
     Ea.: Rácz Lajos polgármester

3.) Óvodavezetői pályázat megtárgyalása
      Ea.: Rácz Lajos polgármester

4.) Különfélék, egyebek

5.) Szociális ügyek

Rácz Lajos polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 
határozatképes és az ülést megnyitja. 

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a napirendi pontok elfogadása előtt  javaslom, hogy a 
második  napirendi  pontban  tárgyaljuk  az  óvodai  dokumentumokat  és  ezáltal  a  napirendi 
pontok eggyel eltolódnak.

Rácz Lajos polgármester: aki a napirend módosításra tett javaslattal egyetért szavazzon.

A képviselőtestület a módosított napirenddel egyetért.

1



1.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: Sajólászlófalva község önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról 
szóló írásos anyagot minden képviselő megkapta, áttanulmányozhatta. Véleményem szerint 
jól  gazdálkodtunk  5.720.000.-Ft  pénzmaradvány  volt  2009.  december  31-én.  Próbálunk 
mindent önerőből megoldani saját dolgozóinkkal.
Kérem képviselőtársaimat a zárszámadással kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék 
meg.
Amennyiben nincs hozzászólás, aki a zárszámadással egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  5  igennel,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  az  5/2010.  (IV.  28.)  sz. 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

5/2010. (IV.28.) SZ. RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2.) Napirendi pont 

Rácz Lajos  polgármester:  folytassuk a  képviselőtestületi  ülést  az  óvodai  dokumentumok 
tárgyalásával.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  az óvodai dokumentumokat,  nevezetesen az „Alapító 
Okiratot”, a  „Társulási Megállapodást” át kellett dolgozni. Ezen felül Módosító  Okiratnak is 
kell  lenni.  Az  óvoda  fenntartó  az  új  társulási  megállapodás  szerint  Sajókápolna  Község 
Önkormányzat is. Az okiratok 10 példányban készültek és a  szükséges hivatalokhoz  lesznek 
továbbítva.  A  2010.  február  9-én  hozott  3/2010.  (II.09.)  sz.  határozatot  hatályon  kívül 
helyezzük és  hozunk egy új határozatot. Az új Alapító Okiratból kikerül a sajátos nevelést 
igénylő gyermek.

Rácz Lajos polgármester: nem tudom jól döntünk-e, nem kellett volna ezt így módosítani, 
mert így az óvodai gyermeklétszám csökkenhet.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: 5.720.000.-Ft  pénzmaradványa  van  az 
önkormányzatnak,  ez  elmegy  az  óvoda  támogatására.  Ha  ilyen  gyermeket  beíratnak  az 
óvodába  ez  sok pénzbe  kerülne  az  önkormányzatnak.  A sajátos  nevelési  igényű  gyermek 
pluszköltségeit nem lehet a szülőre áthárítani, ezt az önkormányzatnak kell kifizetni, ha nem 
vesszük ki az Alapító Okiratból. Ha az Alapító Okiratban benne van fel kell venni a gyereket 
ha a szülő be szeretné íratni az óvodába. Nem lehet elutasítani, mert a szülő feljelentheti az 
Óvodát.

Kmecz Andrásné képviselő: el lehet utasítani helyhiány miatt is.
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Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  nem lehet elutasítani helyhiány miatt mert 32 főt lehet 
ide az óvodába beíratni.

Rácz Lajos polgármester: Nagyon sok pénzt elvontak az önkormányzatoktól.

Kmecz Andrásné képviselő: az ilyen gyermekre nem kap több támogatást az önkormányzat?

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: nem.

Rácz Lajos polgármester: mi a véleményetek az Alapító Okiratról?

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: folytatja az Alapító Okirat ismertetését.

Rácz  Lajos  polgármester:  jelenleg  23  gyerek  jár   az  óvodánkba,  járnak  a  környező 
településekről is, miért nem elég ez.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: ha kevesebb a gyerek az állami támogatást vissza kell 
fizetni.

Kmecz Andrásné képviselő: nem értek ezzel egyet,  hogy miért  az önkormányzatnak kell 
fizetni a kijáró logopédust.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: ezt így írják elő.

Rácz Lajos polgármester: aki az Alapító Okirattal egyetért szavazzunk.

A  Képviselőtestület  5  igennel,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  37/2010.  (IV.27.)  sz. 
határozatát.

37/2010. ((IV. 27.) sz. határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda Alapító Okira-
táról döntés.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
3/2010. (II.09.) számú határozatát hatályon
kívül helyezi és helyébe az új Alapító okiratot
egyhangúlag elfogadja.
Az  új  egységes  szerkezetű  Alapító  okirat   
2010. 04. 21.-én kelt, 463-4/2010. sz. alatt
iktatott és a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.
Felkéri a Képviselőtestület a polgármestert és a
jegyzőt, hogy az érintett szerveket tájékoz-
tassa és  a döntéssel kapcsolatos ügyintézése-
ket végezze el.

Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: azonnal.
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Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  módosító okiratot is kellett szerkeszteni. Felolvassa az 
óvoda módosító okiratát. Tehát a módosító okirat alapján  kimarad a sajátos nevelési igényű 
gyermek ellátása.

Nagy Jánosné alpogármester: miért kell 10 példányban készíteni az okiratokat?

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: meg  kell  küldeni  az  érintett  szerveknek  is,  a 
jegyzőkönyvhöz is mellékelni kell, kell az óvodának is és kell az önkormányzatnak is.

Rácz Lajos polgármester: amennyiben egyetértünk a módosító okirattal szavazzunk

A  Képviselőtestület  5  igennel,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  38/2010.   (IV.27.)  sz. 
határozatát.

38/2010. (IV.27.) sz .határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda módosító
Okiratának elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete  úgy  határoz,  hogy  a 
2010.04. 27.-én kelt módosító okiratot 
egyhangúlag elfogadja. Felkéri a testület
a  polgármestert,  jegyzőt,  hogy  a  módosító
okirattal  kapcsolatos  teendőket  haladéktala-
núl végezzék el.

Felelős: polgármester,  körjegyző
Határidő: azonnal.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: ismerteti  az új társulási megállapodást közös intézmény 
fenntartására, mely Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Sajókápolna 
Község Önkormányzat Képviselőtestülete között jött létre.

Rácz Lajos polgármester: köszönjük a megállapodás ismertetését, amennyiben a megismert 
tartalommal elfogadjuk szavazzunk.

A  Képviselőtestület  5  igennel,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  39/2010.  (IV.  27.)  sz. 
határozatát.

39/2010. (IV.27.) sz. határozat
Tárgy: Társulási megállapodás  közös
Intézmény fenntartására.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
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társulási megállapodást, mely Sajókápolna
Község Önkormányzat Képviselő Testületével
kötöttünk (1998. május 1.) hatályon kívül
helyezzük és helyébe 2010. 04. 21.-én kelt 
társulási megállapodás lép, mely a jegyző-
könyv mellékletét képezi.
Felkéri a Képviselőtestület a polgármestert,
jegyzőt, hogy az új Társulási megállapodással
kapcsolatos teendőeket végezze el.

Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: azonnal

3.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: a következőkben az I. negyedévben végzett munkákról kívánok 
beszámolni.
A közösségi ház belső festése megtörtént,  a szavalóverseny is ott volt megrendezve,  mely 
szerintem nagyon jól sikerült. A Községi Önkormányzat udvarán a színpad alapja elkészült, 
jelenleg az alap feltöltése van folyamatban.   A festékeket megvásároltam a közösségi ház 
külső festéséhez, a jövő héten azt is elkezdjük. A közterületeinken a fű nyírása folyamatban 
van.  A virágtartók  ki  vannak rakva,  a  virágok kiültetése  megtörtént.  Fásítást  végeztünk a 
hivatal udvarán, a templomnál, a temetőnél, a buszvárónál és a futballpályán, összesen 150 db 
facsemete lett elültetve.
A színpad alapozásánál Sándor Zoltán  irányított,  a betonkeverőt is kölcsönadta és még a 
betonozásnál is fog segíteni. Ezért cserébe átengedjük ez év végéig a tűzoltószertár melletti 
kis helyiséget raktározás céljára.

Nagy  Jánosné  alpolgármester: a  falu  látványosan  fejlődik,  szépül,  a  közmunkások 
dolgoznak rendesen.

Rácz Lajos polgármester: vasárnap nekem kellett a betont locsolni, mert egy közmunkás se 
jött, pedig pénteken ezért lettek elengedve korábban.

4.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester:  az  óvoda  vezetőjének  2010.  augusztus  14.-én  lejár  a  vezetői 
megbízatása, ezért újra meg kell pályáztatni. A jegyzőasszony elektronikus úton megjelenteti 
a pályázatot. Ismerteti a pályázat szövegét.
Aki az elhangzottakkal egyetért szavazzunk.

A  Képviselőtestület  5  igennel,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  40/2010.  (IV.  27.)  sz. 
határozatát.
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40/2010. (IV. 27.) sz.  határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda vezetői
pályázat kiírásáról döntés.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Kuckó Községi Óvoda vezetői pályázat
kiírását elrendeli és felkéri a testület a 
jegyzőasszonyt, hogy a pályázat elektronikus
úton történő megjelentetéséről gondoskodjék.
(A pályázati kiírás teljes szövege a jegyző-
Könyv mellékletét képezi.)
Felelős: körjegyző
Határidő: azonnal

5.) Napirendi pont

Nagy  Jánosné  alpolgármester:  április  17-én  tartottuk  meg  a  szavalóversenyt,  erre  az 
alkalomra 30.000.-Ft-ot kaptunk a Megyei Könyvtártól. Május 5-én Lillafüredre megyünk a 
nyugdíjasokkal.  Május 15-én a volt  iskola tantermét  szeretnénk igénybe venni  ingyenesen 
egészségmegőrző előadás céljára. Iró- olvasó találkozót szervezünk a falunapra, Gál-Halász 
Anna  írónőt  hívjuk  meg.  Június  19-én  Cegléd  és  Nagykőrösre  saját  költségén  utazik  a 
Nyugdíjas Klub. Falu zászló-címert lehetne-e készíttetni.

Rácz  Lajos  polgármester: a  termet  ingyen  biztosítjuk  az  előadásra,  reméljük  ez  nem 
egyházellenes. Nemrég felvetődött, hogy jönnének ide hitoktatók.
A kirándulás saját költségen nem testületre tartozik.
A falunapot július 3-ra terveztük,  reggel 9 órától  kezdődne,  az óvodások adnának műsort, 
lenne  az író- olvasó találkozó,  ebéd ,  vadételek  is  vadászok közreműködésével.  14 órától 
sajószentpéteri  iskola  tánccsoportjának  előadása,  majd  a  parasznyai  iskola  néptánc 
tagozatának műsora. 16.00 órától egyházi énekek. 19.00 órától zenés, táncos műsor.
Szalkai Ferenc zenész keresett fel, hogy a falunapra eljönne 10-24 óráig 80.000.-Ft-ért.
Több zenésszel is beszéltem, de mindegyik többért jönne.

Pálcza Józsefné képviselő: kell ide élőzene, olcsóbban is lehetne.

Nagy Jánosné alpolgármester: egész napos rendezvény lesz, jönnek idősek, fiatalok, kell az 
élőzene.

Rácz Lajos polgármester: ez nem, azt jelenti, hogy egész nap fog zenélni.

Kmecz Andrásné képviselő: biztosan fog zenélni is ha megkérjük.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  ezt most az elején kell megbeszélni, szerződésben kell 
rögzíteni, hogy ezért a pénzért mit fog végezni.

Nagy  Jánosné  alpolgármester: ki  lesz  az  előadó?  Hívjuk  Zsigmond  Istvánt,  már  úgyis 
meghívtam a színpad avatására, talán ingyen  is eljön, legfeljebb  20.000.-Ft-ért.

6



Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a 2010. évi költségvetésben 200.000.-Ft pénzösszeg van 
betervezve a falunapra, ebből nem futja drága előadókra.

Rácz Lajos  polgármester:  hívjuk  meg  Eötvös  Csillát  100.000.-Ft-ig.  Lehetne  még  hívni 
Kékesi Erikát és Havasi Györgyöt.

Szomor Gábor képviselő:  5.720.000.-Ft a tartalékunk. 180.000.-Ft-ot nem kellene kidobni 
drága előadókra, inkább jóllakatni kellene a falu lakosságát - ez a véleményem.

Rácz Lajos polgármester: Ez igaz. Hívjuk meg az Avas Néptánccsoportot, máskor is szép 
műsort  adtak.  A  református  lelkészasszony  javasolta  a  fuvolás  Czentár  Ferenc  a  fiával 
szeretne eljönni fuvolázni. Egy műsorszámnak ez is megfelel. A falunappal kapcsolatban az 
érintettekkel felveszem a kapcsolatot és a májusi testületi ülésen visszatérünk rá.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: Sajólászlófalva Község Önkormányzata és felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről 
szóló jelentést a testületnek határozattal kell elfogadni. Két intézménynél volt 2009. évben 
belső ellenőrzés, egyik a parasznyai Baross Gábor Általános Iskola, a másik a Kuckó Községi 
óvoda térítési díjának ellenőrzése.

Rácz  Lajos polgármester: amennyiben egyetértenek szavazzunk.

A  Képviselőtestület  5  igennel,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  41/2010.(IV.27.)  sz. 
határozatát.

41/2010.(IV.27.) sz. határozat
Tárgy: Sajólászlófalva Község
Önkormányzat 2009. évi
belső ellenőrzéséről szóló jelentés 
elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete  úgy  határoz,  hogy  a
felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek 2009. évi belső ellenőrzési
kötelezettségének  teljesítéséről  szóló
jelentést  elfogadja,  mely  a  jegyzőkönyv
mellékletét képezi. (1. sz. melléklet)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: a  tulajdoni  lapok  beszerzéséhez,  főleg  hagyatéki 
ügyekhez megrendeltük a TAKARNET programot, mely a körjegyzőség költségvetéséből lett 
kifizetve., 50.000.-Ft-ba került, a kártyáért Budapestre kell menni, 3 évig lesz érvényes.
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A közbeszerzési tanács és a közbeszerzési törvény alapján közbeszerzési tervet kell 
készítenünk,  a költségvetésünkkel így van összhangban.
Ezt kellene jóváhagyni, és   az önkormányzatnak  a közbeszerzési szabályzatát,  amely 2009. 
éves, de át kellene vezetni a változásokat és ezt követően kerülne a honlapra. 

Rácz Lajos polgármester: fogadjuk el a Közbeszerzési Tervet, majd a Közbeszerzési 
Szabályzatot, aki elfogadja szavazzon.

A Képviselőtestület 5 igennel, ellenszavazat nélkül meghozta a 42/2010. (IV.27.) sz. 
határozatát

                                                                                  42/2010.(IV.27.) sz. határozat
Tárgy: Közbeszerzési Terv elfogadása

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat Közbeszerzési Tervét 
2010. évre elfogadja. 

Felkéri a testület a polgármestert, jegyzőt
hogy a Községi Önkormányzat honlapján
a megjelenéséről gondoskodjon. 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  Képviselőtestület  5  igennel,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  43/2010.  (IV.27.)  sz. 
határozatát.

43/2010.(IV.27.) sz. határozat
Tárgy: Közbeszerzési  Szabályzat
elfogadása

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 
az Önkormányzat 2009. március 12-én 
kelt, 24/2009.(IV.17.) sz. határozattal 
elfogadott, 2009. április 17-én hatályba
lépett Közbeszerzési Szabályzatát
hatályon kívül helyezi, és ezzel egy-
időben elfogadja az új Közbeszerzési
Szabályzatát, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: az ingatlanvagyon katasztert évek óta az Agriment Kft 
készítette, meg is voltunk elégedve,  de évről évre emelkedett a díja és ezért egy nyíregyházi 
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céggel kötöttem szerződést, elvégezték a munkát, és megspóroltam az önkormányzatnak 35 
ezer forintot. Az ingatlan vagyon katasztert elfogadták. 

A  köztisztviselők  részére  képzések  szükségesek  a  kredit  rendszer  bevezetése  miatt.  A 
versenyvizsga  idejét  kitolták.  A II-es  besorolású köztisztviselőnek  120 kreditpont,  az  I-es 
besorolású köztisztviselőnek 160 kreditpont megszerzése kötelező.

Nagy Jánosné alpolgármester: panasz érkezett Szabó Lajos tehéntartásával kapcsolatosan, 
beszéljünk róla.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  ÁNTSZ-hez  lett  feljelentve,   április  9-én  voltunk 
helyszíni  szemlén.  Nincs  szabályszegés.  Tág  fogalom  a  feljelentésben  a  lakosok 
meghatározás.  A  feljelentésben  leírtakat  nem  igazolta  vissza  a  látottak.  Az  Élelmezés 
Felügyeleti Hatóság is tartott ellenőrzést. Az állattartó év végére csökkenti az állatlétszámot, 
gyanítja a feljelentő személyét.

Rácz Lajos polgármester:  ez nagyon  idegfeszítő.  Segélykor  kellene megnézni,  mert  van 
olyan segélyes, hogy délután már nincs pénze.

Szomor  Gábor  képviselő:  ennek  is  megvan  a  módja,  a  vám  és  pénzügyőrség  is 
vizsgálódhatna. A rendőrséget állították most már rá, az autó miatt, amivel a hegyre jár ki.
A feljelentő árulja a pancsolt bort és ezt nem ellenőrzik, senki nem jelenti fel.

Rácz  Lajos  polgármester: tettünk  lépéseket  régen,  de  az  érintettek  visszavonták  a 
feljelentést, így az eljárást meg kellett szüntetni.

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

k. m. f.

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző polgármester

9


