
JEGYZŐKÖNYV

Készült  :  Sajólászlófalva  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  2010.  június  1-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

Napirendi pontok:

1.) Beszámoló az árvízzel kapcsolatos munkálatokról.
     Ea.: Rácz Lajos polgármester

2.) Beszámoló karbantartások, felújítások helyzetéről
     Ea.: Rácz Lajos polgármester

3.) Különfélék, egyebek

4.) Szociális ügyek

Rácz Lajos  polgármester: köszönti  a  megjelentek,  megállapítja,  hogy a  képviselőtestület 
határozatképes és az ülést megnyitja. A napirenddel a képviselőtestület egyetért.

1.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester:  május  16-án  reggel  5.30  órakor  észleltük,  hogy  árvízveszély 
helyzet  van. A vízelvezető árkok megteltek,  a nyögő patak medre a Rákóczi utca végénél 
majdnem kiöntött. Azonnal értesítettem a képviselőtársaimat, akik a helyszínre siettek. Rövid 
megbeszélés  keretén  belül  meghatároztuk  azokat  a  feladatokat,  amelyeket  sürgősen  végre 
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kellett hajtani. Felvettem a kapcsolatot a vállalkozóval, teherautót és rakodógépet rendeltem a 
homok szállításához. Értesítettem a katasztrófavédelmet, ahonnan homokzsákokat kértem.
Összesen  10.000  db  homokzsákot  használtunk  el.   Lakossági  segítséggel  a  kitelepítések 
megelőzése  megtörtént,  de  az  esetleges  kitelepítésekre  felkészültünk,  a  közösségi  házat 
rendeztük be, ahová a berendezési tárgyakat a katasztrófavédelmi igazgatóság biztosította.
Hihetetlenül nagy volt az összefogás, a védekezésben szinte az egész falu lakossága részt vett, 
mindenki  rakta,  hordta  a  homokzsákokat,  jöttek  segíteni  a  szomszéd  településről  is.  A 
katasztrófavédelemtől küldtek egy fő szakembert is, aki az irányításban segített.
Köszönetemet  fejezem  ki  a  katasztrófavédelemnek,  a  védekezésben  résztvevőknek,  a 
szomszéd település lakóinak, a példás helytállásért és külön köszönet a képviselőknek.
A  munkák  során  kritikák  is  értek  például  a  kitermelt  homok  árok  helyreállítása  végett. 
Ugyanis  a  felázott  talaj  miatt  nem  lehetett  megközelíteni,  de  amint  az  idő  engedi  ezt  a 
problémát megoldjuk. Elvégzendő munka még a hegyi úton a földcsuszamlás  elszállíttatása.

Pálcza  Józsefné  képviselő:  tájékoztatom  képviselő  társaimat,  hogy  saját  költségemen 
béreltem egy szivattyút,  vettem 15 liter benzint és a Rákóczi utcában kiszivattyúztuk a vizet a 
pincékből.

Nagy Jánosné alpolgármester: a kisszobám tetőzete beázott, esett rám a víz. Rosszul esett, 
hogy  a  polgármester  észrevételezte,  hogy  nem  voltam  ott  az  árvízvédekezésnél.  Úgy 
gondolom én is ki vettem a részem, mert ott voltam amikor a volt iskolából ki kellett pakolni 
és ott vártam a katasztrófavédelmiseket, felügyeltem az oda kiszállított berendezési tárgyakat.

Rácz Lajos polgármester:  10 db lapát  volt  az  önkormányzatnál  és  az árvízvédekezésnél 
mind eltűnt, egy sem maradt.

Nagy Jánosné alpolgármester: az átvételi jegyzék itt van nálam a katasztrófavédelem által 
kiszállított anyagokról és ezt itt át is adnám a polgármester úrnak.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  május 16-án délben értem ki a településre. Sajókápolnán 
is nagy árvíz volt, de itt nagyobb volt. Azt tapasztaltam itt az összefogás is nagyobb volt.
Benyújtásra került a vis maiorhoz a kárigény, ahol csak önkormányzati  kárt lehet igényelni.

Szomor  Gábor  képviselő: a  árvízvédekezésnél  a  homokszállító  autó  sofőrjét  ketten 
irányítottuk a polgármesterrel, míg az egyik helyi lakos beült a sofőr mellé és a homokot a 
patak túlsó oldalára irányította. Ezt nem kellett volna, mivel elsőbb lett volna a védekezés az 
elárasztott részeken. A jövőt illetően másképp kell az irányítást szervezni.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a képviselőtestületnek 2 db határozatot kell hozni, hogy 
be  tudjuk nyújtani  a  vis  maiorhoz  a  kárigényünket.  Egyik  határozat  az  árvízvédekezésnél 
felhasznált  összegről,  a  másik  pedig  a  hegyi  út  mentén  partfalomlás  helyreállításához 
felhasználandó összegről szóljon.
Ismerteti a kárigény alapján benyújtandó összegeket, melyet a határozat tartalmaz.

Rácz Lajos polgármester: aki egyetért azzal, hogy az ismertetett összeggel, 1.150.000.-Ft-al 
vis  maior  támogatási  igényt  nyújtsunk  be  a  Rákóczi,  Vörösmarty   és  Petőfi  utcák 
árvízvédekezésénél felhasznált összeg megtérítésére, az szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 48/2010. (VI.01.) sz. határozatát.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Rácz Lajos polgármester:  most pedig szavazzunk arról, hogy  vis maior támogatás címén 
pályázatot nyújtsunk be a hegyi út mentén partfalomlás helyreállítása végett, melynek összege 
967.500.-Ft.

A képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 49/2010. (VI.01.) sz. határozatát.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Rácz Lajos polgármester: a sajtó, rádió az önkormányzathoz küldik a lakosságot segélyért. 
Eddig 100.000.-Ft-ot osztottunk szét az árvízkárosultaknak.

Szomor Gábor képviselő: afelől érdeklődnek a lakosok, mi lesz a belterületi árkokkal, mikor 
lesz rendbe téve.

Rácz Lajos polgármester:  az árokban jelenleg fél méteres víz van, amint lehet rendbe lesz 
téve.

Szomor  Gábor  képviselő: többen  fel  vannak  háborodva  az  árvíz  miatt.  Azt  javasoltam 
szervezzenek sztrájkot, váltsák le a képviselőket,  majd a következők jobban csinálják. Azt 
mondták nem erről van szó, ők meg vannak elégedve a képviselőkkel.

Pálcza Józsefné képviselő: köszönöm az árvizes lomok elszállításához kihelyezett konténert, 
nagyon sokan igénybe vették.

2.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: a rendkívüli időjárás miatt csúszás van a felújításoknál. A hegyi 
utak rendbetételére a szerződés megvan kötve a vállalkozóval, de az időjárás miatt nem tudja 
csinálni.
A színpad felújítása  folyamatban  van,  a  beton  még  le  kell  simítani.  A hivatal  udvarának 
rendezése szintén folyamatban van.
A közösségi ház külső színezése részben megtörtént, az időjárás miatt nem tudjuk folytatni.
Az árvíz utáni fertőtlenítéshez hipót vásároltunk, fertőtlenítettünk.
Ennyiben szerettem volna beszámolni a karbantartások, felújítások helyzetéről.

3.) Napirendi pont 

Rácz Lajos polgármester: el kell dönteni mire tudunk költeni, 3 db szivattyú van, de ezek 
már 10 évesek, rosszak. Kell venni egy új szivattyút, ehhez kérem a képviselők támogatását.
Kevés a pénzünk, a lekötött összeget nem akarnánk felbontani.

Szomor Gábor képviselő: rád bízzuk, belátásod szerint vedd meg.

Rácz Lajos polgármester: döntsük el legyen-e falunap?
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Szomor Gábor képviselő: szerintem függesszük fel a jelenlegi helyzetben.

Rácz Lajos polgármester: javaslom 2 hét múlva térjünk vissza rá és akkor eldöntjük.
Megkeresést kaptunk a földgáz szabadpiaci beszerzéséről önkormányzatok és 
közintézmények részére. Áttanulmányozva a Simpli Green Kft energia beszerzési ajánlatát az 
a véleményem maradjunk továbbra is régi gázszolgáltatónknál. Aki a javaslattal egyetért 
szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta az 50/2010. (VI.01.) sz. 
határozatát.

50/2010. (VI.01.) sz. határozat
Tárgy: Döntés a gázszolgáltatás 
igénybevételéről.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete  - megismerve a földgáz-
beszerzés szabadpiacon történő értékesítéséről
szóló  ajánlatot  2011-es  évre  -   úgy  határoz, 
hogy nem vált gázszolgáltatót, hanem továbbra 
is marad a  jelenlegi szolgáltatónál.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester: másik megkeresés az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporttól érkezett 
mely szerint a település közvilágítási költségeit az elkövetkező években kedvező és garantált 
áron biztosítja és 2010. július 1-től az  év végéig terjedő időszakra  az energiadíjból is biztosít 
1,20  Ft/kWh engedményt  amennyiben  a  jövő  évre  nézve  velük  kötünk  szerződést  és  az 
„Elfogadó Nyilatkozatot” legkésőbb 2010. június 30-ig visszaküldjük részükre.
Erről  kellene  döntenünk,  én  javaslom,  hogy  maradjunk  továbbra  is  az  ELMŰ-ÉMÁSZ 
szolgáltatónál, aki ezzel egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  6  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  az  51/2010.  (VI.01.)  sz. 
határozatát.

51/2010. (VI.01.) sz. határozat
Tárgy: Döntés a 2011-es évben  az
áramszolgáltatás igénybevételéről.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 
a település közvilágításához a villamos-
energiát 2011. évben továbbra is az ELMŰ-
ÉMÁSZ-tól veszi igénybe az ajánlat szerinti 
feltételekkel.
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A Képviselőtestület felkéri a polgármestert 
az elfogadó nyilatkozat aláírására és
határidőre történő továbbítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. június 30.

Rácz Lajos polgármester:  levélben keresett  meg a Miskolc Kistérség Többcélú társulása 
Elnöke,  hogy  a  soron  következő  ülésen  a  testület  tárgyalja  meg  és  hagyja  jóvá  Miskolc 
kistérség Többcélú Társulása  Társulási Megállapodásának 10. számú szerződésmódosítását a 
hulladékgazdálkodásról és az erről szóló határozat kivonatát 2010. június 30-ig juttassuk el 
részükre.
Aki egyetért a szerződés módosítással szavazzon.

A  Képviselőtestület  6  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  az  52/2010.  (VI.01.)  sz. 
határozatát.

52/2010. (VI.01.) sz. határozat.
Tárgy:Miskolc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási megállapodásának 10. számú 
módosításának /hulladékgazdálkodás/
jóváhagyása.

Sajólászlófalva települési Önkormányzat
Képviselőtestülete megtárgyalta Miskolc
Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
megállapodásának 10. számú módosításáról 
szóló előterjesztést a Társulási Tanács 
39/2010. (IV.23.) számú határozatában 
foglaltakra tekintettel és a következő 
határozatot hozza:

1. A Sajólászlófalva települési Önkormányzat 
Képviselőtestülete jóváhagyja a Miskolc 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának 10. számú módosítását a 
melléklet szerinti tartalommal és formában/ 
az alábbiak szerint:

A Társulási megállapodás II. fejezetének 1. 
címe / A Társulás célja, feladata/ 
1.pontjában található felsorolás az alábbi 
francia bekezdéssel egészül ki:

„- Környezet- és természetvédelem, 
valamint hulladékkezelés”

                                                                            2. A Sajólászlófalva települési Önkormányzat
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 Képviselőtestülete felhatalmazza a 
polgármestert és a körjegyzőt Miskolc
Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosított szöveggel 
való aláírására.
A Sajólászlófalva települési Önkormányzat
Képviselőtestülete felhatalmazza a polgár-
mestert a határozat végrehajtásához 
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, legkésőbb 
2010.június30. 

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: Körjegyzőségünkben a Közigazgatási hivatal ellenőrzést 
tartott  a  szociális  és  gyámügyi  iratoknál.  A  vizsgálat  tárgya  volt  a  közgyógyellátási, 
rendelkezésre  állási  támogatás,  a rendszeres szociális  segély,  az ápolási  díj,  az időskorúak 
járadéka,  a  közlekedési  támogatás,  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény,  a 
védelembevétel tárgyában keletkezett iratok vizsgálata. Az iratok ellenőrzése során 2.200.-Ft 
és 4.800.-Ft eljárási költség megfizetésére  köteleztek közgyógyellátási határozat hozatalánál 
határidő túllépése miatt.
A szabálysértési  iratok  ellenőrzése  is  volt,  összességében jók,  egyetlen  megjegyzése  volt, 
hogy a határozat meghozatalánál észre kellett volna venni, hogy a rendőrségi feljelentésben 
csak az egyik elkövető lett feljelentve, a másik nem holott már ő is nagykorú személy volt a 
szabálysértés elkövetésekor.
Augusztusban-szeptemberben átfogó pénzügyi vizsgálat lesz  Sajókápolna és Sajólászlófalva 
Önkormányzatnál és a Körjegyzőségnél.
2010. április 27.-i  testületi ülésen a Képviselőtestület a 43/2010. (IV.27.) számú határozatával 
elfogadta  a  Közbeszerzési  Szabályzatot,  melyet  jogszabályi  változás  miatt  rendeletet  kell 
alkotni a határozatot pedig vissza kell vonni.

Rácz Lajos polgármester:   javaslom vonjuk vissza a Közbeszerzési  Szabályzatról  hozott 
határozatunkat, aki ezzel egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  6  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  az  53/2010.  (VI.01.)  számú 
határozatát.

53/2010. (VI.01) sz. határozat
Tárgy: Közbeszerzési Szabályzatról
hozott határozat visszavonása. 

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
43/2010.(IV.27.) számú határozatát – mely 
az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat
elfogadásáról szól – hatályon kívül helyezi.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester:  most pedig alkossunk rendeletet a Közbeszerzésről, aki egyetért 
szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 6/2010. (VI.02.) sz. rendeletét. 

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

6/2010. (VI. 02.) SZ. RENDELETE A KÖZBESZERZÉSRŐL
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a következő testületi ülésünkön rendeletet kell alkotni a 
„Népszavazásról, népi kezdeményezésről” és a „Közművelődésről”.
Az Európai Uniós záradékról előre informálódtam, ennek ellenére van olyan rendelet, amelyet 
nem kellett volna záradékkal ellátni.

Rácz Lajos polgármester: a közcélú munkásoknak lejárt a szerződésük, az egyik dolgozónak 
még egy napot  kellett  volna dolgozni,  de nem vette  fel  a munkát.  Baj  van a szerszámok 
leadásával is, nem vigyáznak rá, nem adják le.
Az óvoda vezetője levélben tájékoztatott,  hogy augusztusban az óvoda zárva lesz, naponta 
reggel  8-14  óráig  ügyeletet  tartanak.  Kérése  az  óvoda  vezetőjének,  hogy  a  lépcső 
burkolásának  a  felújítását  és  egyéb  munkálatokat  a  nyári  szünet  idején  oldja  meg  az 
önkormányzat.

Több hozzászólás nem lévén polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

k. m. f.

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző polgármester
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