
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő testületének 2010. november 9-én 
megtartott üléséről.

Jelen vannak:              Rácz Lajos polgármester
                                      Pálcza Józsefné alpolgármester

Kmecz Andrásné képviselő
Szomor Gábor képviselő
Világi Emília Klára képviselő

Tanácskozási joggal: Berzyné Koterla Ildikó körjegyző
Tőzsérné Spitzmüller Zsuzsa óvodavezető

Napirendi pontok: 

1.) 2011. évi elképzelések megbeszélése koncepció elkészítéséhez
Ea.: Rácz Lajos polgármester

2.) Idősek napjának megbeszélése
Ea.: Rácz Lajos polgármester

3.) Egyebek, különfélék
Ea.: Rácz Lajos polgármester

4.) Szociális ügyek
Ea.: Rácz Lajos polgármester

5.) 15.00 órától közmeghallgatást tartunk az önkormányzat tanácskozó termében.

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

1.) Napirendi pont

 Rácz Lajos polgármester: a 2011.évre tervezett feladatokat, elképzeléseket ismertetném.
Legfontosabb  célunk  az  akadálymentes  működőképesség  elérése.  2011.  évi  feladatunk  az 
orvosi rendelő teljes felújítása,  szabadidő központ kialakítása,  a volt  gázcsere telep körüli 
terület  rendbetétele,  a  Kultúrházzal  szemben  lévő  2  db  telek  megvásárlása  munkahely 
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teremtés céljára, a Kossuth utca útburkolatának felújítása, járdák felújítása, gyorsnövésű fák 
ültetése,  a kül- és belterületi vízelvezető árkok rendbetétele, hegyi utak karbantartása.
Akinek ezen kívül van újabb javaslata, véleménye kérem tegye meg.

Szomor  Gábor  képviselő:  a  külterületi  vízelvezető  árkok  rendbetétele  is  fontos,  de  úgy 
gondolom a gát rendbetétele is elsőrendű feladataink közé tartozik. A Vörösmarty utcai árok 
rendben van, ki van betonozva, a Rákóczi utcában is ki van ásva, itt csapódik le a sok víz. 
Minél  előbb  az  árok  betonozását  kellene  megoldani.  A  legfontosabb   a  vízelvezetés 
megoldása lenne.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  Úgy  kellene  megoldani,  hogy  a  Vörösmarty  utca 
végében lévő földutat kellene bitumeneztetni, hogy járható út legyen.

Rácz Lajos polgármester: sokba kerülne és nem lenne kihasználva.

Szomor Gábor képviselő:  aki korábban bérelte a Rákóczi és Vörösmarty utca sarkán lévő 
telket, oda épített egy átjárót, de az átfolyó kicsi benne, így a víz nem tud kellőképpen átfolyni 
rajta.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a Rákóczi utca végében lévő árok mélyítése is fontos 
lenne, hogy a víz folyása is gyorsabb lenne.

Szomor Gábor képviselő:  fontos lenne az utak tisztántartása is, kötelezni kell, hogy aki az 
útra sarat hord fel, az takarítsa is le. Amikor meg volt a nagy autónk és az útra felhordtuk a 
sarat felszólítást kaptunk, hogy az utat tegyük rendbe, ezt a megoldást most is követni kellene.

Szomor Gábor képviselő: azt szeretném megtudni az erdők kinek a tulajdonában vannak.

Rácz Lajos polgármester: magángazdáké.

Szomor Gábor képviselő: akkor miért az önkormányzat csináltatja az utat, csinálják azok a 
földtulajdonosok, akik ott járnak a földjükhöz.

Rácz Lajos polgármester:  itt a példa a partfalomlásnál, egy fillért se kaptunk a benyújtott 
pályázatunkra.

Szomor Gábor képviselő: az elmúlt egy éven belül rengeteg pénzt költöttünk a hegyi utakra. 
Beszéljük meg, találjunk rá valamilyen megoldást.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: korábban is beszélgettünk már erről, utána érdeklődtünk. 
A rendőrség azt mondta, hogy le lehet zárni sorompóval az utat és csak behajtási engedéllyel 
lehet ráhajtani, ehhez rendőrt kell biztosítani.

Rácz Lajos polgármester:  furcsa a helyzet, ilyen csapadékos időjárás 20 éve nem volt. Az 
emberek nem értékelik az utat, nem számít, hogy mennyit költöttünk a rendbetételére, az eső 
után is kimennek rajta és tönkreteszik. A partfalomlás helyreállítására is kifizettünk egy millió 
forintot, holott a partoldal, amely beomlott  nem a mi tulajdonunk, osztatlan földtulajdonban 
van.
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Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: be lehet hajtani a földtulajdonosoktól a ráfordított pénz, 
de erről a testületnek kell dönteni. Össze kell őket hívni, tájékoztatni  és ezt megbeszélni.

Rácz Lajos polgármester: ez kivitelezhetetlen.  Nem várható el,  hogy a 70 éves emberek 
lapáttal tegyék rendbe a hegyi utakat.

Szomor Gábor képviselő: én úgy kezdtem, hogy beszéljük meg.

Rácz  Lajos  polgármester: az  a  véleményem  írjunk  egy  tájékoztatót  a  tulajdonosoknak, 
tájékoztassuk a ráfordított összegről és arról, hogy amennyiben a jövőben ilyen előfordul, a 
helyreállítás az ő kötelességük lesz.

2.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester:  ismét  eltelt  egy  év,  előttünk  áll  az  Idősek  napjának  a 
megrendezése.  Ahogy arról  már  korábban is  beszélgettünk,  november  26-án  pénteken  16 
órától tartanánk meg. Úgy gondolom ez évben ne ajándékutalványt adjunk, hanem adjuk oda 
a pénzt, 2.000.-Ft-ot. Ezenkívül vacsorával látjuk vendégül az időseket, műsort az óvodások 
adnak, és gépi zene lesz.
Akinek van hozzáfűzni valója, javaslata tegye megy, amennyiben egyetértünk szavazzunk.

Kmecz Andrásné képviselő: lesz-e a két legidősebb köszöntése?

Rácz Lajos polgármester: igen, lesz.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  101/2010.  (XI.09.)  sz. 
határozatát.

101/2010. (XI. 09.) sz. határozat
Tárgy: Idősek napjának megrendezése.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
2010. november 26-án 16 órától a helyi
Kultúrházban megrendezésre kerülő
Idősek napja alkalmából minden 60. életévet
betöltött  állandó lakcímmel rendelkező
idős ember részére  2.000.-Ft  pénzösszeget
biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. november 26.
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3.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester: két biztosító képviselője keresett meg, biztosítást lehetne kötni a 
polgármesterre. Az egyik a Groupama Biztosító, a másik az Allianz Biztosító képviselője. A 
biztosítási összeg kifizetése a 4 éves ciklus végén fog megtörténni, amennyiben megkötjük a 
biztosítást.

Világi Emília Klára képviselő: jegyzőasszony mondjál véleményt jogilag.

Rácz Lajos polgármester: tessenek hozzászólni, javaslatot adni.

Szomor Gábor képviselő:  44 hónapra szól a biztosítás, ez egy megtakarítást  jelentene az 
önkormányzatnak, 44 hónap után az önkormányzat rendelkezik vele.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  ez visszatérő ügy, minden ciklus elején megkeresnek a 
biztosító  társaságok, minden fillérre  szükség van,  ha ezt  a pénzt  az önkormányzat  beteszi 
takarékba jobban jár.

Rácz  Lajos  polgármester:  döntsük  el  kötünk-e  biztosítást  vagy  nem,  kérem  erről 
szavazzunk.

Világi Emília Klára képviselő: szerintem ezt hagyjuk.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  102/2010.  (XI.09.)  sz. 
határozatát.

102/2010. (XI. 09.) sz. határozat
Tárgy: Döntés biztosításkötés 
elutasításáról.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
a Groupama és az Allianz Biztosítóval 
az általuk tett ajánlat szerint a polgármesterre
nem köt biztosítási szerződést  2010-2014.évre 
szólóan.
Felkéri a Képviselőtestület a polgármestert, 
hogy a döntésről a Biztosítótársaságokat
értesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester:  a téli időjárás felkészülésére kaptunk felhívást.   A felhívásnak 
eleget tettünk, homok és só beszerzése megtörtént a csúszásmentesítéshez. A felhívás szerint 
gondoskodnunk kell a fedél nélkül maradottak elhelyezéséről. Ezt is meg tudjuk oldani. Az 
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önkormányzat területén megkezdjük a kiszáradt fák kivágását, hogy tüzelővel tudjuk segíteni 
a rászorulókat.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  fel kell mérni az olyan időseket, akik egyedül élnek, a 
gyermekeik távol vannak és segítségre szorulnak.

Rácz Lajos polgármester: Dr. Petercsák Edit gyermekorvostól levelet kaptunk méhnyakrák 
elleni  védőoltás  szegszervezéséhez.  Az  oltás  kedvezményesen  15.900.-Ft-ba  kerülne 
oltásonként,  ezt  3-szor  kell  megismételni,  így gyermekenként  összesen 47.700.-Ft  lenne  a 
védőoltás díja.  Felmértük a községünkben 9 főt érint,  az a véleményem támogassuk ezt a 
védőoltást gyermekenként 5.000.-Ft-al. Aki a javaslattal egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  103/2010.  (XI.09.)  sz. 
határozatát.

103/2010. (XI.09.) sz. határozat
Tárgy: Méhnyakrák elleni védőoltás
támogatása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
méhnyakrák elleni védőoltást 5.000.-Ft/fő
pénzösszeggel támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

Rácz  Lajos  polgármester:  az  Egressy  Gábor  Sajólászlófalva  Község  Fejlesztéséért 
Közalapítvány elnöke Soós Mária 2010. október 27-én szóban lemondott elnöki tisztségéről, 
most pedig írásban is beadta lemondását családi okokra hivatkozva.

Berzyné Koterla  Ildikó körjegyző:  én  ezen  nem csodálkozom.  Az előző  elnök asszony 
pénzügyi végzettséggel sem csinálta rendesen, az új elnök asszony sem, a körjegyzőség két 
pénzügyese csinálta helyette.

Rácz  Lajos  polgármester:  össze  kellene  hívni  a  tagokat  és  ezt  megbeszélni.  Szerintem 
november 15-én 16.00 órára kellene összehívni az alapítvány tagjait. Legalább két új tagot is 
kell  választani,  mert  Világi  Emília  Klára  képviselőasszony  is  jelezte,  hogy  ő  is  lemond 
összeférhetetlenség  miatt.  Tegyünk  javaslatot  új  tagokra.  Én  javaslom  Kohár  Ádámot  és 
Molnár Máriát. Megkérdezném Nagy Jánosnét elvállalná-e?

Nagy Jánosné: a völgyön én voltam az első, aki annak idején az általános iskola névadóját 
megszervezte. A lelkem, a szíven Sajólászlófalváé. Minden vágyam az, hogy az Alapítványt 
vezethessem, ha megbíznak vele és szívesen vállalom.
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Rácz Lajos polgármester: meghívást kaptunk az Észak-magyarországi Regionális Vízműtől 
november  12-én  10.00  órára,  ahol  a  vízszolgáltatási  díjak  megállapításáról  kapunk 
tájékoztatást.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  a belső ellenőrzési ütemtervet a képviselőtestületnek el 
kell fogadni. Belső ellenőrzéshez intézkedési tervet kellett készíteni.
Januárban lesz az óvoda normatíva ellenőrzése.

Rácz Lajos polgármester: aki a belső ellenőrzési ütemtervet elfogadja szavazzon.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  104/2010.  (XI.09.)  sz. 
határozatát.

104/2010. (XI.09.) sz. határozat
Tárgy: Belső ellenőrzési ütemterv
elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 
Sajólászlófalva Községi Önkormányzat
2011. évre szóló belső ellenőrzési
ütemtervét elfogadja.

Felelős: körjegyző
Határidő: azonnal.

Berzyné Koterla  Ildikó körjegyző: folyamatban van a  Rákóczi  utcában lévő 2 db telek 
megvásárlása. Vass Jánosnéval áralkuban állunk, a másik telek tulajdonosa Túróczi Péter még 
mindig nem jelzett vissza az ajánlatunkra. Továbbá folyamatban van a Taizs féle és a Király 
Zsuzsanna féle ingatlan rendezése.

Szomor Gábor képviselő:  A Túróczi  Péter féle  telek ügyében felveszem a kapcsolatot  a 
tulajdonossal.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző: Király  Zsuzsanna  telek  ügyében  is  felvettem  a 
kapcsolatot  a  közjegyzővel.  Fizetési  meghagyást  kell  kibocsátani  a  temetési  költség 
behajtására.
A Parasznyai  Baross Gábor Körzeti Általános két tannyelvű és Alapfokú Művészeti Iskolával 
baj van. 2009. júliusában illegális támogatás levonása történt. Az Alapító okirat módosítása 
szükséges.

Rácz Lajos polgármester:  szavazzunk az Baross Gábor Körzeti Általános két tannyelvű és 
Alapfokú  Művészeti  Iskola  alapító  okiratának  módosításáról,  aki  egyetért  a  módosítással 
kézfelnyújtással szavazzon.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  105/2010.  (XI.09.)  sz. 
határozatát.
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105/2010. (XI.09.) sz. határozat.
Tárgy: Baross Gábor Alapfokú Művészeti
Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselő testülete úgy határoz, hogy
a Baross Gábor Alapfokú Művészeti 
Általános Iskola Alapító okiratának 
módosításához hozzájárul.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz Lajos  polgármester:  felkérem Tőzsérné  Spitzmüller  Zsuzsanna  óvodavezetőt  tartsa 
meg beszámolóját az óvodáról.

Tőzsérné Spitzmüller Zsuzsanna: az óvoda munkatervét korábban kellett  volna leadni,de 
mivel óvodavezető váltás volt ezért a csúszás. Októberben készült el a munkaterv. Az óvoda 
statisztikai létszáma 24 fő 2010. október hó 1-én. 
Programok:  szülői  értekezlet,  szüreti  felvonulás,  tök  jó  nap  megtartása,  november  13-án 
jótékonysági  bál,  november  26-án  öregek  napjára  műsorral  készülünk,  mikulás  ünnepség 
megtartása, a sajószentpéteri  Művelődési és Sport Központtal  szerződést kötöttünk, 4-szeri 
színházlátogatás 1.000.-Ft-ért. Néptánc Gála Vidám Vándorok – 50.000.-Ft kellene rá, erre a 
kiadásra  szervezzük a jótékonysági  bált.  December  21-re szervezzük a karácsonyi  műsort, 
januárban szülői értekezletet tartunk, február hónapban farsangi bált szervezünk, a nemzeti 
ünnepeinkre  műsorral készülünk. 
Az óvodai dokumentumoknál a körjegyzőasszony ellenőrzést tartott, a lista szerint készítem a 
dokumentumokat. 
2010. október 1-től Tardi Józsefné dajka  lett, a kinevezését e szerint módosítottuk.
Óvodapedagógus, dajka munkarendje elkészült, az aláírása megtörtént.
Az óvoda dokumentumait a személyi változások miatt módosítani szükséges.
Az  óvoda  dokumentumai  (házirend,  szervezeti  és  működési  szabályzat,  helyi  nevelési 
program) a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Rácz  Lajos  polgármester:  először  döntsünk  a  házirend  módosításáról,  aki  a  módosítást 
elfogadja szavazzon.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  106/2010.  (XI.09.)  sz. 
határozatát.

106/2010. (XI. 09.) sz. határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda házirendjének
elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Kuckó Községi Óvoda házirendjének
módosítását elfogadja.
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Felelős: óvodavezető
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester:  aki az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával 
egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  107/2010.  (XI.  09.)  sz. 
határozatát.

107/2010. (XI.. 09.) sz. határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Kuckó Községi Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását
elfogadja.

Felelős: óvodavezető
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester: aki az óvoda nevelési programját elfogadja szavazzon.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  108/2010.  (XI.09.)  sz. 
határozatát.

108/2010. (XI. 09.) sz. határozat.
Tárgy:Kuckó Községi Óvoda 
Helyi Nevelési programja.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Kuckó Községi Óvoda Helyi Nevelési
programjának  (egységes szerkezetbe
foglalva)  módosítását elfogadja.   

Felelős: óvodavezető
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester:  az óvodában az érintésvédelem ellenőrzését  el  kell végeztetni, 
meg kell rendelni és az érintésvédelmi szabályzatot módosítani amennyiben ez szükséges,  aki 
ezzel egyetért szavazzon.
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A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  109/2010.  (XI.  09.)  sz. 
határozatát.

109./2010. (XI. 09.)  sz. határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvodába
érintésvédelmi ellenőrzés megrendelése.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
Kuckó Községi Óvodába az érintésvédelmi
ellenőrzést megrendeli.

Felkéri a Képviselőtestület a polgármestert, 
hogy az ellenőrzés elvégzése ügyében vegye
fel a kapcsolatot a vállalkozóval.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester:  most pedig döntsünk az óvoda 2010/2011.tanév munkatervének 
elfogadásáról, aki a munkatervet elfogadja szavazzon.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  110/2010.  (XI.  09.)  sz. 
határozatát.

110/2010. (XI. 09.) sz. határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda 2010/2011.
tanév munkatervének elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Kuckó Községi Óvoda által elkészített és
nevelőtestület által elfogadott 2010/2011.
tanévre szóló munkatervét elfogadja.

Felelős: óvodavezető
Határidő: folyamatos

Tőzsérné Spitzmüller Zsuzsanna óvodavezető: lenne egy  kérésünk,   a mosogatót kellene 
kicserélni, mert az ÁNTSZ  már korábban is kifogásolta az állapotát. 

Kmecz Andrásné képviselő: Sajószentpéteren bezárt egy óvoda, onnan kellene beszerezni.

Rácz Lajos polgármester: ezt hamarosan megoldjuk.
Megkaptuk az értesítést  GYEÁ-s segélyről,  a csomag lisztet,  szarvacska tésztát  és vaníliás 
karikát tartalmaz, majd az elszállítását kell megoldanunk, melyről intézkedni fogok.
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Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  bányanyitás első fokon el lett utasítva, a tulajdonosok 
megfellebbezték  és  kérik  a  bányanyitás  engedélyezését.  A  környezetvédelmi   hatóság 
hirdetménye mindkét településen kifüggesztésre került.

Rácz  Lajos  polgármester:  tavaly  indult  a  bányanyitási  eljárás,  közmeghallgatás  volt   a 
nyáron Sajókápolnán, melyen én is részt vettem. Hiányoltam, hogy a leendő bánya vezetői 
nem ígértek semmit a községnek. Saját embereit fogja alkalmazni, nem az itteni embereknek 
adnak munkát. A lakosság kiállt, volt is eredmény, elutasítás történt első fokon, másodfokon 
pedig Budapest fog dönteni.

Pálcza  Józsefné  alpolgármester:  nem  értek  egyet  az  alpolgármesteri  tiszteletdíjam 
megállapításával, nem kérdezték meg tőlem, hogy én egyetértek-e a megállapított összeggel. 
Az ügyrendi bizottsági ülésen szó volt az alpolgármester tiszteletdíjáról, de erről külön nem 
készült határozat. Utána néztem a jogszabályban, ki is nyomtattam az ide vonatkozó részt.

Szomor Gábor képviselő: így igaz az ügyrendi bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy bárki 
lesz is az alpolgármester, ő is annyi tiszteletdíjat  kap mint a képviselők és ehhez tartjuk is 
magunkat, nem kellett külön határozatot hozni az alpolgármester tiszteletdíjától, hiszen azt a 
testületi ülésen döntöttük el.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a jogszabályban más szabály vonatkozik a 2000 fő alatti 
és más a 2000 fő feletti településre.

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

K. m. f.

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző polgármester
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