
JEGYZŐKÖNYV

Készült  :  Sajólászlófalva Község Önkormányzat  Képviselőtestületének 2010. június 22-én 
megtartott rendkívüli 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
Vass Lajos                            Sajókápolnai polgármester

Napirendi pontok:

1.)   Óvodavezetői  álláspályázat elbírálása   
            Ea.: Rácz Lajos polgármester

2.)   Beiskolázási támogatásról döntés
Ea.: Rácz Lajos polgármester

3.)  Különfélék, egyebek

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

Rácz  Lajos  polgármester:  napirend  előtt   szeretnék  tisztázni  egy  ügyet,  mely  az  árvízi 
helyzettel kapcsolatos. Ezért meghívtam testületi ülésünkre Vass Lajost Sajókápolna község 
polgármesterét is. Május 16-án  az árvízvédekezéshez Berentéről hozattam 5 autó homokot, 
majd közölték, hogy nincs több homok, ezért saját területünkről a ravatalozó melletti részről 
kellett  kitermelni.  Majd szóltak  Sajókápolnáról  és Sajószentpéterről   hogy homokra  lenne 
szükségük.  Tekintettel  a  kialakult  helyzetre  megengedtem,  hogy szállítsanak homokot.  Ez 
ellenszolgáltatás nélkül történt.
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Nagy Jánosné alpolgármester kérdezte tőlem, hogy úgy hallotta  pénzért adtam a homokot, és 
már többször is megkérdezte mennyit fizettek érte?

Nagy Jánosné alpolgármester: de én ezt nem kérdeztem.

Rácz Lajos polgármester: de hisz tőlem tetszett kérdezni már több alkalommal is, a faluban 
is az a hír terjeng, hogy pénzért adtam a homokot.

Szomor Gábor képviselő: nekem az a véleményem becsületsértésért  fel kell jelenteni aki 
ilyen hírt terjeszt. Mindenki tudja ki terjeszti a hírt.

Kmecz Andrásné képviselő: én is hallottam az esetről, nekem is mondta az egyik lakos, de 
utána letagadta.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  beszéltünk róla a polgármesterrel.  Említette,  hogy az 
alpolgármester asszony kérdezte tőle, hogy tényleg pénzért adta-e a homokot?

Nagy Jánosné alpolgármester: ilyet én nem kérdeztem, akkor emlékeznék rá.

Rácz Lajos polgármester: Én jól emlékszem itt kérdezte az alpolgármester asszony, hogy 
mennyit kaptam a homokért.

Nagy Jánosné alpolgármester:  én ilyet nem kérdeztem. Elmondtad, hogy az árvíz után az 
egyik lakos azt terjeszti, hogy pénzért adtad a homokot.

Szomor  Gábor  képviselő: a  május  16-i  árvíznél  ennek  a  lakosnak  a  családtagja  itt 
kerékpározott és kérdezte, hogy töltitek a zsákokat, de segíteni nem jött. Csak azok segítettek 
a  védekezésben,  akik  bajban  voltak.  Elég  baj,  hogy  ilyennel  kell  foglalkozni.  Az  a 
véleményem becsületsértésért fel kell jelenteni, aki a valótlan hírt terjeszti.

Kmecz Andrásné képviselő:  a szóban forgó lakos nekem is letagadta, hogy ilyet  mondott 
volna, még az lesz, hogy én találtam ki.

Szomor Gábor képviselő:  ha én volnék a polgármester helyében, én ezt nem nyelném le, 
mert akkor bármit rád foghatnak.

Kmecz Andrásné képviselő: a református lelkészt is ki akarta tetetni.

Vass Lajos Sajókápolna község polgármestere:  napirend előtti felszólaláshoz Rácz Lajos 
polgármester telefonon történő meghívására jöttem a testületi ülésre az árvízi védekezéshez 
szállított homok tisztázása végett.  Nem elég, hogy a természet ilyen kegyetlen hozzánk az 
emberek is tetőzik ezt. Úgy láttam a védekezés során az összefogás szép példáját mutatta a 
település. Vissza kell utasítani az ilyen vádaskodást, bármikor elmegyek tanúsítani, hogy mi is 
innen vittük a homokot, mert a miénk beszakadt, de pénzt nem adtunk érte, hanem cserébe a 
segélyszállítmányt  saját autómmal Sajólászlófalva községnek is kihoztam. Vészhelyzet volt 
és meg kellett  oldani, én biztos, hogy nem fizettem a homokért a polgármesternek, szó se 
hangzott el, hogy valaha ezért pénzt kell fizetni.
Kaptunk az ÁNTSZ-től egy listát, hogy mely településeken lesz szúnyogirtás. A Pity-palatty 
völgy nem szerepelt benne. Az ÁNTSZ-től telefonon érdeklődtem, hogy miért maradtunk ki? 
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Azt közölték a völgyön nem indokolt a szúnyogirtás. Többszöri telefonálás után megoldódott 
a probléma, itt is irtották a szúnyogot. 

Rácz Lajos polgármester: a tegnapi nap voltak leigazoltatni a szúnyogirtást. Az árvízkor itt 
voltak a katasztrófavédelem munkatársai is, még este fél tízkor vacsoráztattam meg.
Ezt a témát én szeretném lezárni, ne foglalkozzunk vele többet.
 
Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: az előző képviselő testületben is volt olyan személy, aki 
a híreket a faluban hordozta. Nagy baj az, ha már a bíróságra kell menni és ehhez hasonló 
ügyeket tisztázni,  mi már ezt végigjártuk, de soha nem jön ki az igazság. Közmeghallgatás, 
falugyűlés során be kell számolni a végzett munkáról, és ezen a fórumon kell ezt az ügyet is 
lezárni.

Kmecz Andrásné képviselő: az a véleményem a következő ülésre meg kell hívni az illetőt és 
tisztázni kell honnan ered ez a híresztelés.

Szomor  Gábor  képviselő:  a  közmeghallgatásról  az  a  véleményem,  helyette  inkább 
falugyűlést kell összehívni.

Rácz  Lajos  polgármester:  régebben  hatan  voltak  a  falugyűlésen,  részegen.  Állandóan  a 
hegyi út, a polgárőrség és a lopás volt a téma.

Szomor Gábor képviselő: olyan témát kell a meghívóba írni, ami érdekli az embereket.

Rácz Lajos polgármester:  a közmeghallgatásra is el tudtak volna jönni, ha akartak volna.
Ezt a témát lezárom, nem kívánok többet vele foglalkozni.

Vass Lajos Sajókápolna község polgármestere az ülésről eltávozott.

1.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester: az  óvodavezetői  álláspályázat  elbírálása  következik. 
Óvodavezetői   pályázat  1 db érkezett  Borosné Dobroviczky Erika a jelenleg is  megbízott 
óvoda vezetőjétől. Megkérdezem az óvodavezetőt, hozzájárul-e hogy pályázatának elbírálását 
nyílt testületi ülésen tárgyaljuk.

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető: nyilatkozom, hozzájárulok ahhoz, hogy a beadott 
óvodavezetői pályázatomat nyílt testületi ülésen bírálja el a Képviselő Testület az 1990. évi 
LXV. tv. 12.§. (4) bek. a.) pontja alapján. 

Rácz Lajos polgármester: megkérem a jegyzőasszonyt ismertesse a beadott pályázatot.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a KSZK. honlapon jelent meg az álláshirdetés.
Körjegyzőasszony  felolvassa  a  beadott  pályázatot.  (A pályázat  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezi.)

Rácz Lajos polgármester: köszönjük a pályázati anyag ismertetését van-e kérdés, hozzáfűzni 
való? 
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Berzyné Koterla  Ildikó körjegyző:  az óvoda vezetője  mindig  hangoztatja,  hogy én nem 
szeretem.  Nem  erről  van  szó.  Azt  kell  nézni  mi  az  amit  még  elbír  a  képviselőtestület. 
Köszönet az óvodai dolgozóknak.

Rácz Lajos polgármester:  elismerésképpen lehet szólni az óvodáról. Nagy erőfeszítéseket 
teszünk, hogy az óvoda létezni tudjon. Én egyetértek a pályázattal.

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető: szabadságon voltam és telefonáltak, hogy június 
28-tól  ellenőrzésre  jönnek  az  óvodába  a  Magyar  Államkincstártól,  ezért  a  szabadságot 
megszakítottam.  Az óvoda programját  teljesen át  kell  dolgozni, nem elég a módosításokat 
hozzátenni.  Elkezdtük a lányommal  átdolgozni.  Szeretném, ha polgármester  úr a könyvtár 
vezetőjét megkérné, hogy segítsen a program leírásában. A program szakvéleményezését a 
Szirmabesenyő-i Farkasné fogja elvégezni. Az óvodai program lényegében nem változik csak 
kisebb cikkekkel kell kiegészíteni.

Rácz Lajos polgármester: hány fő lesz az óvodában szeptember 1-től?

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető: 24 fő lesz. Van egy kisfiú Sajókápolnáról jár az 
óvodába,  a  pedagógiai  szakvélemény  szerint  nem  járhat  ebbe  az  óvodába,  majd 
sajószentpéteri óvodát fognak kijelölni a részére.

Rácz Lajos polgármester: nagy  munkát végzett az óvodavezetője ezzel a gyerekkel, nagyon 
sokat fejlődött, köszönet az óvónőnek.

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető:  nem értem az előző óvodában, ahová a gyerek 
járt  miért  nem foglalkoztak  vele?  Azt  mondták  a  Megyei  Hivatalban,  ha  a  polgármester 
felvállalja, ha nincs is az Alapító Okiratban továbbra is maradhat itt az óvodában a gyerek.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: én ezt nem ajánlom, ennek olyan költségvonzata van, 
hogy ezt nem tudjuk vállalni.

Nagy  Jánosné  alpolgármester:  a  jelen  gazdasági  helyzetben  is  a  legjobb  befektetés  az 
oktatás. Amikor az oviban vagyok, hívnak, hogy üljek le és bemutatják, hogy mit tanultak. 
Szeretettel összefognak és dolgoznak. Az óvodavezető egy megszállott óvónő, a dadusok is 
mindent megtesznek, hogy ez a kis óvoda fennmaradjon, a gyerekekért vannak.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  térjünk vissza a pályázathoz. Két lehetőség van. Egyik 
hogy kinevezi a testület  az óvodavezetőt 5 évre, a másik, hogy eredménytelenné nyilvánítja 
az álláspályázatot és megbízza az óvodavezetőt 1 évre.

Rácz Lajos polgármester: határozzunk az óvodavezetői pályázatról. A társult  önkormányzat 
polgármesterének véleményét is kikértem, véleménye szerint öt év vezetői megbízás hosszú 
időszaknak tűnik, ezért nem javaslom kinevezni az egy pályázót Borosné Dobroviczky Erikát, 
azt  javasolta  nyilvánítsuk  ezt  a  pályázatot  érvénytelennek  és  2010.  augusztus  15-től  egy 
nevelési tanévre bízzuk meg a Kuckó Községi óvoda vezetésével.  
Kérte a Képviselő testületet, mint társult önkormányzat polgármesterének a véleményét vegye 
figyelembe a döntés meghozatalánál .

Szomor Gábor képviselő: nekem is az a véleményem egy évre bízzuk meg.
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Pálcza Józsefné képviselő: én is egyetértek a javaslattal.

Rácz  Lajos  polgármester: aki  azzal  a  javaslattal  egyetért,  hogy  nyilvánítsuk 
eredménytelenné szavazzon.

A  Képviselőtestület  6  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta   az  59/2010.  (VI.22.)  sz. 
határozatát.

59/2010.(VI.22.) sz. határozat
Tárgy: Óvodavezetői álláspályázat
eredménytelenné nyilvánítása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
2010. május 3-tól a KSZK honlapon
megjelenő Kuckó Községi Óvoda
óvodavezetői álláspályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz  Lajos  polgármester:  most  pedig  szavazzunk  arról,  hogy  egy  évre  megbízzuk  a 
jelenlegi óvodavezetőt.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 60/2010. (VI.22.) sz. határozatát.

60/2010. (VI.22.) sz. határozat
Tárgy: Borosné Dobroviczky Erika
Kuckó Községi Óvoda vezetői megbízása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
Borosné Dobroviczky Erikát 2010. 
augusztus 15. napjától    2011. augusztus
14. napjáig megbízza a Sajólászlófalva
Kuckó Községi Óvoda vezetésével, ugyanazzal
a  bérrel, juttatással, munkaköri leírással 
mint eddig is foglalkoztatta. Megbízása egy
évre szól.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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2.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester:  döntenünk kell a beiskolázási támogatásról. Tekintettel az árvíz 
miatt kifizetett költségre, mi lenne, ha ez évben nem adnánk beiskolázási támogatást?

Szomor Gábor képviselő:  én is támogatom, hogy ez évben ne adjunk, inkább a Rákóczi 
utcában  az árkot kellene kibetonozni. Bebizonyosodott, hogy a Vörösmarty utcában, ahol az 
árok ki van betonozva elvezeti a vizet, a Rákóczi utcában viszont nem. Ezért kellene ott is 
kibetonozni. Javaslom ez évben ne adjunk beiskolázási támogatást.
Felkérjük a jegyzőasszonyt járjon utána, hogy lehetne kötelezni a tulajdonosokat, hogy a hidat 
bontsák el, mert nagyon alacsonyan van és az önkormányzat részben helyreállítaná.

Rácz Lajos polgármester: a Vörösmarty utca 2. számú ingatlan előtt is el van sankolódva a 
híd alja, de a tulajdonos nem tisztítja ki.
A Vörösmarty utca 1.számú ingatlan előtti résztől kellene kezdeni a betonozást.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: én hiába mondom, hogy közterületen lévő hidat bontson 
le és saját költségén építsen újra. Ha ezt elbontjuk és bizonyítja, hogy mennyibe került, ezért ő 
feljelenthet.  A  magánembert  erre  nem  lehet  kötelezni,  ezt  az  önkormányzatnak  kell 
megépíteni. A Vörösmarty utca végén lévő árkot is rendbe kell tenni.
Az önkormányzat nem kötelezheti a lakókat az új híd építésére. Pályázat kellene.

Szomor Gábor képviselő: ez tényleg eléggé rizikós,   sok a költsége,  önerőből ezt  nehéz 
megvalósítani, pályázat kellene. A betonozott árok gyorsabban elvezeti a vizet.

Rácz Lajos polgármester: a betonozást  a Vörösmarty utca végén kell kezdeni.

Szomor Gábor képviselő: ezzel én nem értek egyet, a Rákóczi utcában kell kezdeni, a víz ott 
tetőződik. A Vörösmarty utca 2.szám előtt kell a mélyítést kezdeni.

Rácz Lajos polgármester: csak az aratás után lehet megkezdeni, még most is víz áll rajta.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:   egy mérnököt kell felkérni, mert a telkek nagyon lent 
vannak, kb fél méteres a szintkülönbség. Ha hozzáfogunk engedély nélkül és valami baleset 
történik miénk a felelősség.

Rácz Lajos polgármester: valamit kezdeni kell az árkokkal.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:   meg  lehetne  hívni  a  lakosokat  falugyűlésre  és 
tájékoztatni, hogy ők is társuljanak.

Lukács Béla képviselő:  a beiskolázási segély nagyon sok családot érintene, hiányozna, ha 
nem adnánk, ha döntünk a falunapról, megkérdezik, hogy arra van pénz?

Rácz Lajos polgármester:  vizsgáljuk meg a kérdést, falunap vagy beiskolázási  támogatás 
legyen.
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Szomor Gábor képviselő: a kettő közül a beiskolázásit támogatnám, de nincs pénz. Dönteni 
kell van-e pénz rá. Szerintem az árvízhelyzetet kell megoldani. Mindenki tudja, hogy baj van, 
nincs pénz.

Rácz Lajos polgármester: 6 millió Ft-unk van lekötve, ebből 2 millió Ft-ot ki kell venni.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: marad 4 millió Ft, hamarosan átmegyünk mínuszba.

Rácz Lajos polgármester: mi legyen, beiskolázási támogatás, falunap vagy árok betonozás.
A Vörösmarty utcai árok is önkormányzati pénzből készült.

Kmecz Andrásné képviselő: nem tudom ilyen időjárás mellett lehet-e felvállalni a falunapot.

Nagy  Jánosné  alpolgármester:  eddig  minden  évben  adtunk  beiskolázási  támogatást,  a 
völgyön nem adtak.

Berzyné Koterla  Ildikó körjegyző:  még nem látszik  a  pénzhiány.  A mutatószámok  úgy 
mutatják, hogy jövőre kevesebb pénz lesz. A következő év nullás lesz vagy mínuszos.
Nem tudom mit hoz a 2011-es év.

Szomor Gábor képviselő: év közben sok kérelem jön be a gyerekek étkezésére és erre kell 
pénznek lenni. Nem tudom mennyi az a pénz ami elmegy beiskolázásira.
Tavaly 10.000.-Ft volt, most adjunk 5.000.-Ft-ot.

Kmecz Andrásné képviselő: tavaly a 10.000.-Ft-ot is kevésnek tartották.

Rácz Lajos polgármester:  mi lenne, ha adnánk 5.000.-Ft beiskolázási támogatást és lenne 
egy visszafogott falunap.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: nem mindenki részesül egyformán.

Kmecz Andrásné képviselő: azt javaslom menjünk el kirándulni 3 busszal.

Rácz Lajos polgármester:  80.000.-Ft van az Alapítvány számláján is, melyet  a falunapra 
szeretnénk felhasználni. 100.000.-Ft-ból főznénk egy gulyásost.

Nagy Jánosné alpolgármester:  felavassuk a színpadot,  mert   azt  mi építettük nem az új 
testület.

Rácz Lajos polgármester: a falunapra kérünk támogatást, megfogalmaztam a levelet és több 
céghez is elküldjük. Mi legyen a beiskolázási támogatással?

Pálcza Józsefné képviselő:  legalább 5.000.-Ft-ot adjunk.

Lukács Béla képviselő: szerintem is 5.000.-Ft legyen, egységesen.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: 18 évet betöltött tanulók esetén iskolalátogatási igazolást 
kérjünk és 2010. június 22-én állandó bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie.
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Rácz  Lajos  polgármester: Aki  egyetért  azzal,  hogy  egységesen  5.000.-Ft  legyen  a 
beiskolázási  támogatás  a  nappali  tagozatos  tanulóknak  és  2010.  június  22-én  állandó 
lakcímmel rendelkezzen, szavazzunk.

A képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 61/2010. (VI.22.) sz. határozatát.

61/2010. (VI.22.) sz. határozat
Tárgy: döntés a beiskolázási támogatásról.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
a beiskolázási támogatást Sajólászlófalva
községben  2010. június 22-én állandó 
lakcímmel rendelkező tanulók, nappali 
tagozatos hallgatók részére egységesen
5.000.-Ft-ban állapítja meg.  A 18. életévet 
betöltött tanulók esetében iskolalátogatási 
igazolás bemutatása szükséges.

Felelős:polgármester
Határidő: folyamatos

3.) Napirendi pont
 

Rácz Lajos polgármester: Cseh Zsoltné Rákóczi u. 43. sz. alatti lakos megkeresett, hogy az 
árvízi  védekezésnél  elhasználtuk az udvarán lévő homokot  és ezért  cserébe kérné,  hogy a 
2010. évre részére kivetett szemétszállítási díjat engedjük el.
Én úgy gondolom ez így természetes, akkor szükség volt a homokra, nem tudtunk mit tenni.
Javaslom, hogy az elhasznált homok helyett engedjük el a szemétszállítási díját, aki egyetért 
szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 62/2010. (VI. 22.) sz. határozatát.

62/2010. (VI.22.) sz. határozat
Tárgy: Cseh Zsoltné szemétszállítási díjának
elengedése.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
Cseh Zsoltné Sajólászlófalva Rákóczi u.43.
sz. alatti lakos nevére 2010. évre előírt
szemétszállítási díjat elengedi az árvízi
védekezésnél felhasznált homok helyett.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz  Lajos  polgármester:  Túróczi  Péter  és  Túróczi  Péterné  levélben  keresett  meg  és 
megvételre ajánlja az Önkormányzatnak a tulajdonukban lévő Rákóczi utca 16.szám alatt lévő 
építési telküket 550.000.-Ft vételáron. Nekem az a véleményem ezt ne vegyük meg, egyelőre 
erre nincs pénz. Válaszolni kellene az ajánlatukra, hogy jelenleg nincs módunk megvásárolni 
a telket.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: azt  javaslom  ajánljon  fel  a  testület  a  telekért  300-
350.000.-Ft-ot, a jövőre gondolva lehetne egy szabadidő parkot kialakítani.

Rácz Lajos polgármester: utána jön  a szomszédos telek tulajdonosa is,  Boczki Veronika, 
hogy az ő telkét is vegyük meg.

Kmecz Andrásné képviselő: úgy hallottam Boczki Veronika 200.000.-Ft-ért adná  el a telket.

Szomor Gábor képviselő:  érdemes  lenne a  jegyzőasszony javaslatát  elfogadni  és lehetne 
valamilyen foglalkoztató helyet építeni a telekre. Az önkormányzatnak ez egy jó befektetés 
lenne.

Rácz Lajos polgármester: vagy lehetne építeni valamilyen szociális bérlakást.
Javaslom 300.000.-Ft-os vételáron ajánlatot adjunk a vételre, aki egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 63/2010. (VI.22.) sz. határozatát.

63/2010. (VI.22.) sz. határozat
Tárgy:  Rákóczi u.16.sz. telek vásárlására
vételi ajánlat.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy  
Sajólászlófalva  Rákóczi  u.16.  sz.  alatt   lévő 
Túróczi Péter és Túróczi Péterné tulajdonában 
lévő  telek  vásárlására  300.000.-Ft  vételárat 
ajánl fel.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester: levélben keresett meg a Rendőrség, 12.087.-Ft támogatást kérnek 
a  robotzsaru  beszerzéséhez.  Ez  ügyben  már  a  polgármestereket  korábban  összehívták  és 
tájékoztattak, lakosságarányosan kell fizetni a támogatást.
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A  GYEÁ-ra  megjött  a  kimutatás,  hogy  milyen  élelmiszereket  kaptunk,  a  szállítást  kell 
megoldani,  majd  ez  ügyben  a  szomszéd  települések  polgármestereivel  felveszem  a 
kapcsolatot.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  Emailben  értesítettek,  hogy  genetikailag  módosított 
burgonyát  forgalmaznak,  erről  tájékoztassuk  a  lakosságot   és  akadályozzuk  meg  a 
forgalmazását.
Értesítettek  a  Magyar  Államkincstártól,  hogy  átfogó  vizsgálatot  tartanak  június  29-től,  a 
közcélú  foglalkoztatást  fogják  ellenőrizni,  június  28-tól  pedig  az  óvodában  tartanak 
ellenőrzést, ezenkívül a Bardír Bt. számlamásolatait  kérte be ellenőrzésre az APEH.
Az ellenőrzésekhez elő kell készíteni a kiírt anyagokat.
Rácz  Lajos  polgármester:  egyik  éjszaka  11  órakor  telefonáltak  a  katasztrófavédelemtől, 
hogy  másnap  reggel  fél  9-kor  értekezletre  kell  menni.  Le  voltunk  döbbenve,  olyan 
hangnemben beszéltek  velünk az árvízi  helyzetről.  Miskolc  város  polgármestere  felállt  és 
kikérte, hogy a polgármesterek helyt álltak a védekezésnél, és tették a dolgukat.

Nagy Jánosné alpolgármester: nem szép, hogy így beszéltek a polgármesterekkel.

Rácz  Lajos  polgármester:  az  előző  testületi  ülésen  szó  volt  arról,  hogy  rendeletet  kell 
alkotnunk  a  népszavazásról,  népi  kezdeményezésről.  Mindenki  megismerte  a  rendelet 
tervezetét,  én elfogadásra javaslom, aki egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 7/2010. (VI.23.) sz. rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETE

7/2010. (VI. 23.) SZÁMÚ RENDELETE
A HELYI NÉPSZAVAZÁS ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS EGYES

KÉRDÉSEIRŐL
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Rácz Lajos polgármester: július 3-ra van betervezve a falunap. Legyen-e megtartva ezen a 
napon,  mert  rosszat  mutat   az  időjárás  előrejelzés  erre  a  napra.  Javaslom  halasszuk  el 
augusztus 7.-re. A jövő hétre egy konkrét programot összeállítok. Döntsük el legyen-e, vagy 
ne.

Szomor Gábor képviselő:  szerintem ne legyen.

Kmecz Andrásné képviselő:  szerintem se legyen.

Lukács Béla képviselő: nekem az a véleményem legyen falunap.

Nagy Jánosné alpolgármester: legyen falunap.

Pálcza Józsefné képviselő: szerintem is legyen.
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Nagy Jánosné alpolgármester: készültünk július 3-ra, a zenész lebeszélve, Gál-Halász Anna 
írónő, tánccsoport  , kézműves foglalkozás,  süteménysütő verseny,  gulyásfőzés,  a vadászok 
főznek babgulyást, óvodások műsora, ezeket kell összeállítani augusztus 7-re.

Rácz  Lajos  polgármester:  döntöttünk  2010.  augusztus  7-én  László  napi  vígasságok.  A 
programot majd összeállítjuk.

Pálcza Józsefné képviselő: az ifjúságnak be van tervezve 50.000.-Ft, ebből elmehetnének-e 
valahová fürödni?

Rácz Lajos polgármester: szervezzék meg és menjenek.
A Parasznyai Nyugdíjas Klub a múlt szombaton Hajdúszoboszlón volt. A rendezvényeiken 
sütik a fánkot és pénzért adják el, mindenbe be vannak vonva, példát vehetnénk róluk.

Nagy Jánosné alpolgármester:  14  éve  működik  a  sajólászlófalvai  Nyugdíjas  Klub,  saját 
pénzen  megyünk  kirándulni,  50.000.-Ft-ból  15.000.-Ft-ot  költöttünk  ez  évben  és  nem  is 
költünk többet.

Kmecz Andrásné képviselő:  az Egressy Alapítvány mennyivel  támogatja a falunapot? Az 
ugráló várat kifizethetné.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  javaslom,  hogy az  önkormányzat  1  db  ugrálást  úgy 
finanszírozzon  minden  gyermeknek,  hogy  bérleti  díjat  ne  kérjen  a  vállalkozótól  a 
földterületért, amit elfoglal a vár. Az Egressy Alapítvány új elnöke  sem vezeti naprakészen a 
könyvelést, az APEH felé nem ment el jelentés úgy hallom és ez nem jó dolog. Úgy látom az 
köszönt vissza, mint a réginél volt, ezért erről beszélnünk kell.

Rácz  Lajos  polgármester:  Az  Alapítvány  kuratóriumát össze  fogom  hívni  és  meg  kell 
beszélni mi legyen tovább.

Kmecz Andrásné képviselő: kap-e ezért valami honoráriumot az alapítvány elnöke?

Rácz  Lajos  polgármester: nem.  Döntsünk  arról,   hogy  az  augusztus  7-i  László  napi 
vígasságok költsége mennyi  összeghatárig mehet? Én 250.000.-Ft összegre gondoltam, aki 
ezzel egyetért szavazzon.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 64/2010. (VI.22.) sz. határozatát.

64/2010.(VI.22.) sz. határozat
Tárgy: Döntés a László napi vígasságok
költségeiről.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 
2010. augusztus 7-én megrendezésre
kerülő László napi vígasságok  költségeit
250.000.-Ft-ban határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. 08.07.
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Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: én  úgy  gondolom  kell  az  embereknek  ilyen 
találkozásokat szervezni, hogy elbeszélgessenek egymással és kikapcsolódjanak a mindennapi 
gondoktól.

Rácz Lajos polgármester: a jövő héten a falunapi programot összeállítjuk.
Több hozzászólás nem lévén polgármester az ülést bezárta.

k.m. f.

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző polgármester
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