
JEGYZŐKÖNYV

Készült:Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő testületének 2010. november 09-én 
megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak:              Rácz Lajos polgármester
                                      Pálcza Józsefné alpolgármester

Kmecz Andrásné képviselő
Szomor Gábor képviselő
Világi Emília Klára képviselő

Tanácskozási joggal: Berzyné Koterla Ildikó körjegyző

Rácz Lajos polgármester: üdvözli a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja.

A közmeghallgatáson 3 fő jelent meg.

Rácz Lajos polgármester: a bányanyitásról a tájékoztatás megtörtént, felkéri Király Istvánné 
sajókápolnai lakost ismertesse a bányanyitásról a sajókápolnai lakosok véleményét.

Király  Istvánné: megköszöni  Sajólászlófalva  község  lakóinak  támogatását,  hogy  a 
bányanyitás ellen tettek le tanúbizonyságot írásukkal.
 Sajókápolnán terjeng egy olyan hír, hogy a Körjegyzőség és a körjegyző nem jól végzi a 
munkáját.  Szeretném  a  testületet  megkérdezni  hallott-e  erről.  A  képviselők  egyes  tagjai 
vizsgálóbizottság felállítását tervezik az elmúlt időszak eseményeinek kivizsgálása végett.

Rácz Lajos polgármester: a döntéshez a két polgármester, illetve a két testület döntése kell.
A Körjegyzőség egy társulás. A körjegyzőt két képviselő-testület nevezte ki és a munkáltatója 
is két testület.

Király Istvánné: a jegyzőasszonnyal én személy szerint meg vagyok elégedve, a választás 
alkalmával  volt  alkalmam megismerni  a munkáját.  A törvény előírásai  szerint  dolgozik,  a 
jogszabályokat betartja és betartatja, sőt a HVB tagokat a munkájukkal érintőleg ki is kérdezi.

Szomor  Gábor  képviselő:  a  jegyző  a  testületi  ülés  jogtudója,  tapasztalataim  szerint  a 
jegyzőasszony maximálisan végzi a munkáját, meg vagyok elégedve vele.

Nagy  Jánosné:  nagyon  szomorú,  hogy  a  sajókápolnai  polgármester  nem  tudja,  hogy  a 
jegyzőasszony a 14 év alatt egyszer sem csinált törvénytelenséget.

Kismarton  Károly:  az  egyik  személy   indított  egy  hátsó  támadást  a  jegyző  ellen, 
pszichológiailag próbára akarja tenni, amit nem szabad engedni.

1



Király Istvánné: hogy lehet így dolgozni ilyen légkörben.
Rácz  Lajos  polgármester:  megígérem,  hogy  az  együttes  testületi  ülésen  miután  a 
jegyzőkönyvet elolvasom rákérdezek.

Király  Istvánné:  vérzik  a  szívem,  mikor  a  bányával  kapcsolatban  a  sajólászlófalvai 
polgármesterhez kell menni segítségért, hogy álljon ki a lakosság mellett.
Megköszöni, hogy a közmeghallgatáson meghallgatták és a közmeghallgatásról eltávozik.

Kismarton Károly:   látom, hogy a hegyre vezető út előtt a Hunyadi utcát a polgármester 
letakaríttatta, de az autókkal újra ráhordták a sarat. El lehet képzelni mi lesz ha a bányanyitás 
megvalósulna.

Pálcza Józsefné alpolgármester: fel kell szólítani, ha meglátják hogy ki jön be a hegyi úton 
az út rendbetétele után.

Nagy  Jánosné:  most  volt  szó  róla,  hogy  egy  millió  forintért,  és  utána  280.000.-Ft-ért 
végezték az útfelújítást a hegyi úton. Jobban kellene vigyázni rá.

Kmecz Andrásné képviselő: arról beszéltünk korábban, hogy kamerát szereltetünk fel, hogy 
ellenőrizzük a falopásokat.

Kismarton  Károly:  van-e  széntüzelésű  kazánotok.  Minden  évben  egyszer  megkeres  a 
sajószentpéteri kéményseprő, a pénzt beszedi, de ha megkérem, hogy kotorja meg a kéményt 
nem tesz eleget munkájának.

Pálcza Józsefné alpolgármester: nálunk nem így történt. A férjem éppen indult volna, sietett 
otthonról amikor jött a kéményseprő, fizetni akart, de azt mondta a kéményseprő, nem először 
megkotorja a kéményt és utána kell fizetni.

Szomor Gábor képviselő: nálam a gázkéményt nézte meg és kérte, hogy fizessek 1.250.-Ft-
ot, mondtam hogy előbb kotorja meg a kéményt.

Rácz  Lajos  polgármester:  bejelentésként  meg  fogjuk  tenni  a  sajószentpéteri 
Városgondnokság felé.
Kérdezem a jelenlévőket a jövő évet illetően a tervvel kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat.

Kismarton  Károly:  4  évvel  ezelőtt  választási  kampányként   polgármester  úr  kistraktort 
ígértél, szeretném tudni mi van ezzel.

Rácz Lajos polgármester: sajnos a pénzügyi helyzetünk nem teszi lehetővé, 2 millió forintba 
kerülne, jelen helyzetben ezt nem tudjuk megfizetni.

Berzyné Koterla  Ildikó körjegyző: rönkhasítót   rendeltünk  50.000.-Ft-ért,  69.690.-Ft-ért 
jelenleg is van.

Rácz Lajos polgármester: nem felejtettük el továbbra is terveink között szerepel a kistraktor 
beszerzése.
A községünk rendben van, működik az óvoda, közösségi ház, ravatalozó, internetszoba.
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Kismarton  Károly:  a  pincém  a  közösségi  ház  mögött  van,  gyakran  látom  amikor  oda 
megyek, hogy az internetszoba és a templom környékén folyik  a fiatalság nem megengedhető 
viselkedése.

Rácz Lajos polgármester: a szülő felelőssége, hogy megnevelje a gyermekét.

Kismarton Károly:  sajnálattal látom, hogy Sajószentpéter felé a buszmegálló oldal ki van 
rúgva.  Köszönettel  vettem,  hogy  amikor  háromszor  becsúsztam  az  autóval,  kiküldte  a 
polgármester az embereket és megjavíttatta az utat.

Pálcza Józsefné alpolgármester: az egyik lakos szólt Kmecz Andrásné képviselőnek, hogy 
mélyebbre kell ásni az árkot és ő azt mondta szóljon nekem, mert ott  én vagyok az utca 
felelőse.

Kmecz Andrásné képviselő:  nem gondolom, hogy ilyet mondtam volna.

Rácz Lajos polgármester:   van-e ezenkívül még kérdés, javaslat? Amennyiben nincs úgy 
megköszönöm a részvételt és a közmeghallgatást bezárom.

k.m.f. 

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző polgármester
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