
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2007. 
április 12-én 1700 órai nyílt testületi ülésén.
Jelen vannak: Csóri  Péter  polgármester,  Papp  Gábor 

alpolgármester,  Csonka  Tímea,  Csóriné 
Botyánszki  Ágnes,  Deák  Sándorné,  Fülöp 
László,  Holecz  Sándorné,  Józsa  Zooltán 
képviselők /8 fő/.

Tanácskozási joggal: Kristóf Edit körjegyző
                                                         Szőrös Zoltán CKÖ elnök

Dr. Petercsák Zsolt Igazságügyi Hivatal
                                                         Petró István Igazságügyi Hivtal
                                                         Varga Mihály Igazságügyi Hivatal 
      

Csóri  Péter  polgármester  1700 órakor  az  ülést  megnyitja,  köszönti  a 
megjelenteket.  A  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  Endrefalva  Község 
Képviselő-testülete határozatképes. Kéri, hogy a napirendet a következők alapján 
állapítsák meg a testületek:

Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, melyet 
mindkét Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d

1.) Közérdekű  munkára-büntetésre  ítélt  elítéltek  foglalkoztatásának 
megbeszélése

     Előterjesztő: Csóri Péter polgármester

2.) Egyebek



Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Közérdekű munkára-büntetésre ítélt elítéltek foglalkoztatásának megbeszélése
      Előterjesztő: Csóri Péter polgármester
     (szóbeli előterjesztés)

Csóri Péter polgármester : Szeretném elmondani, hogy március 4-én történt a 
megyei-területi  kisebbségi  választás,  március  10-én  aláírták  Önökkel  a 
megállapodást, március 19-én alakult meg a Nm-i CKÖ Rácz Dezső elnökletével, 
március  29-én  megkérdeztük  Szőrös  Zoltán  elnök  urat  a képviselő-testületi 
ülésen, azt mondta, hogy még nem történt semmi. Április 2-án jelent meg egy 
egyházasgergei lakos, aki az Nm-i CKÖ-t kereste Endrefalván a Besztercebánya 
út 53.sz. alatt. Mi nem tudunk a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak itt 
helyet biztosítani. Engem nem keresett meg senki, hogy biztosítsunk helyet, de 
nem is tudunk munkát biztosítani. 1 ember mellé majdnem 1 embert kell állítani. 
Állami támogatásból a közcélú munkásokat mi foglalkoztatjuk, tavalyi évben is 
már szeptembertől teljes költségünkön.
Volt   próbálkozás,  de  hatalmas  bérfeszültséget  okoz.  6  órában  azokat  is 
kinevették  akik  dolgoznak.  Nm-i  CKÖ  megalakult  Rácz  Dezső  elnökletével, 
elnök  úr  ezzel  kapcsolatban  nem keresett  még  meg.  Kész  tények  elé  lettünk 
állítva.
Szőrös Zoltán CKÖ elnök : Csak elő-megállapodás lett aláírva. 
Józsa Zoltán képviselő : Azt mondtad, hogy megbeszélés volt.
Dr. Petercsák Zsolt :  Köszönjük a meghívást. Érvényes megállapodás jelenleg 
nincs.  Közérdekű munkabüntetésről van szó. A fogalmak nagyon hasonlítanak 
egymásra. Közérdekű-munkabüntetés, elítéltnek közérdekű munkabüntetést szab 
ki  a  bíróság.  1999-től  létezik  ez  a  büntetési  fajta.  Aki  kisebb  súlyú 
bűncselekményt  követ  el,  aki  néhány  napos-hetes  büntetést  kapna,  azért 
dolgozzon valahol néhány napot.
Azt szeretnénk ha ezeket a büntetéseket végre lehetne hajtani. Ha nem max. 50 
napra  át  lehet  változtatni,  ez  nekünk  7.500.-Ft-ba  kerül  adófizető 
állampolgároknak vagy pedig 3 éven belül elévül.
Nem akarjuk, hogy az önkormányzatnak ebből gondja legyen.
Petro  István   :  Kijelölő  végzésben,  amit  az  egyházasgergei  lakos  kapott  az 
endrefalvai  önkormányzat  címe  jelent  meg.  Szerettük  volna,  hogy  egy  adott 
címre  megy  a  levél.  Nógrád  megyében  több  olyan  testület  van,  akinek  a 
hozzáállása nem jó. Mi kötöttünk a CKÖ-vel egy megállapodást, hogy a tőlünk 
telhetően megtesznek mindent  a  munkavégzés  elősegítése  érdekében.  Mi nem 
kérjük Önöktől, hogy szerszámot adjanak, helyet kérünk csak. Egyeztetni kellene, 
hogy mi a teendő.
Csóri  Péter polgármester  :  Nekem nincs ellenemre,  hogy a Nm-i CKÖ. köt 
szerződést  Önökkel.  Jöttek ide  levelek,  jöttek ide  emberek közérdekű munkát 
letölteni.
Varga Mihály  : Elhangzott egy szó, hogy  megegyezés. Ezt egy jó gesztusnak 
tartom, hogy meghívtak ide. Maximálisan partnerek vagyunk a munkavégzésnek 
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ellenőrzésében. Amennyiben az elítélt nem partner, akkor tudunk lépni a Bíróság 
felé.
Dr. Petercsák Zsolt : 14 éve azon dolgozunk, hogy kapcsolatot alakítsunk ki az 
önkormányzattal.  Eddig  nem volt  fogadókészség  az  önkormányzatok  részéről. 
Abban kérjük a segítséget, hogy polgármester úr megmondja mit csináljanak az 
emberek a faluban.
Csóri Péter polgármester  :  Felvetődött  a szemétszedés,  fűnyírás.  Itt  van 120 
segélyezett  család,  ez  a  falu  ennél  többet  nem bír  el.  Azokért  az  emberekért 
vállalom a felelősséget. 
Dr.  Petercsák Zsolt : Amit nekem mond azért bért fizet,  ezért nem kell  bért 
fizetni. Patakot lehet tisztítani, temetőt lehet tisztítani. Ez ésszerűtlen, nem valós 
mindig  van  mit  szépíteni,  többet  tenni,  ennek  nincsenek  határai.  Mi  az 
önkormányzattól  nem kérünk  semmit,  csak  azt,  hogy  mit  csináljon  az  ember 
mondják meg.
Varga  Mihály : Kizárólag Endrefalván, endrefalvai lakosok jöhetnek szóba.
Csóri  Péter polgármester  :  Én köteles vagyok a segélyezetett  foglalkoztatni. 
Kössenek mással szerződést .
Holecz  Sándorné  képviselő  :  Lakosság  véleményét  tolmácsolom,  félnek  az 
emberek. Ha olyan ember fog a falu központjában dolgozni, akkor még jobban 
fognak  félni  és  a  polgármestert  tennék  felelőssé.  Belterületen  a  faluban 
foglalkoztatni nem tartom célszerűnek.
Dr. Petercsák Zsolt : A félelem természetes, viszont szeretném elmondani, hogy 
ide idegen ember nem jön. Sokkal inkább romboló , ha nem lesz megbüntetve, 
mert nem tud hol dolgozni.
Józsa  Zoltán  képviselő  : Én   a  falu  központjában  lakom,  a  takarítást  az 
önkormányzat  már megcsináltatja,  ha  minden funkció be  van töltve  akkor mi 
van?
Petro István : Az összes 800 ember szemében szálka.
Dr. Petercsák Zsolt :  Azok az emberek akik közérdekű munkára vannak ítélve 
nem örülnek annak, hogy mi erről beszélünk. Önök azt hiszik, hogy ez jutalom, 
ők azt hiszik hogy ez büntetés.  
Petro István :  Hány emberről van szó?  Az önkormányzat milyen tájékoztatást 
tett arra vonatkozóan , hogy az ember nem váljon sértetté.
Csóri Péter polgármester : Változó, hogy hány emberről van szó.
Józsa Zoltán képviselő : Valamilyen irányba el fog menni a dolog.
Csóriné Botyánszki Ágnes képviselő : Menjünk le a technikai részére.
Csóri Péter polgármester : Azt is értsék meg, hogy nekem a többi embernek 
munkát kell, hogy adjak.
Dr. Petercsák Zsolt : A CKÖ elrendezi., ezért kellene együttműködnünk. Sajnos 
nem tudunk hatékonyan együttműködni.    
Petro István : Megoldást kellene találni.
Varga  Mihály  :  Tervezünk  pályázatot  benyújtani,  de  addig  együtt  kellene 
működni.
Csóri  Péter  polgármester  :  Megköszönte  az  Igazságügyi  Hivatal  részéről 
megjelenteknek a jelenétet.  
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Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet 
Endrefalva  Község Képviselő-testülete  8  igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének  21/2007. (II. 12.) sz. határozata

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
község - önkormányzat tulajdonát képező és kezelésében 
lévő – belterületén támogatást nem tud adni a közérdekű 
munka-büntetésre,  mivel  a  településen  kiemelkedően 
magas a rendszeres szociális segélyezettek száma, ennek 
következtében  a  közcélú  és  közhasznú  munka 
lebonyolítása nagy terhet ró az önkormányzatra, munkát 
kell  biztosítani  ezeknek  az  embereknek.  Ezeken  a 
területeken kívül  támogatását  ajánlja  fel  az  endrefalvai 
Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  felé  tulajdonosok, 
közhasznú  társaságok  megkeresésében  és  a  megfelelő 
szerződések megkötésében a közérdekű munka végzéssel 
kapcsolatosan.    
Határidő: értelemszerű
Felelős: Csóri Péter polgármester

2.) Egyebek
A. ÖNHIKI Pályázat benyújtása 
Előterjesztő :  Csóri Péter polgármester

 
Csóri  Péter  polgármester  : Az  Magyar  Államkincstár  Észak-Magyarországi 
Regionális Államháztartási Iroda felé az  önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi 
helyzetben  lévő települési  önkormányzatok  2007.  évi  támogatására  vonatkozó 
igényt benyújtjuk.

Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet 
Endrefalva  Község Képviselő-testülete  8  igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 22/2007. (IV. 12.) sz. határozata
         az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési 

önkormányzatok 2007. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

A)    Endrefalva Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről 
szóló 2006. évi CXXVII. törvény 17.§. /1./ bekezdése és 6. számú melléklet 1. 
pontja (továbbiakban 6. számú melléklet ) alapján támogatási igényt nyújt be az 
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Önhibájukon  kívül  hátrányos  pénzügyi  helyzetben  lévő  települési 
önkormányzatok támogatására.  

B)  Endrefalva  Képviselő-testülete  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  pénzügyi 
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. Az Önkormányzat lakosságának száma: 2006. január 1.-én 1.000 fő 
feletti.

II. Az Önkormányzat a körjegyzőségen túl intézményeket tart fenn.

IIII. Az önkormányzat
a 2006/2007. nevelési-, illetve tanévben
részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában, és
az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények 
intézményenkénti, évfolyam-csoportonkénti kapacitás-
kihasználtsága - az óvodában az 1-3. nevelési években, az általános 
iskolában az 1-4. évfolyamon, és az 5-8. évfolyamon együttesen - a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete 
I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály 
átlaglétszámának az 50%-át eléri.
 2.
a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben 
részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása 
jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 8. melléklet 
IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában meghatározott – 
kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel.

IV. Az önkormányzat iparűzési helyi adó bevezetéséről döntött, és 
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál.

V. Az önkormányzat a 2006. évi zárszámadására vonatkozóan az 
Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

           Határidő: azonnal
Felelős:  Csóri Péter  polgármester
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B. 2006. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő : Csóri Péter polgármester

Csóri Péter polgármester : Az írásos anyagot mindenki megkapta, az ÖNHIKI 
pályázathoz  a  2006.  évi  költségvetési  beszámolót  is  csatolnunk  kell.  Ezt  a 
napirendi pontot később tárgyaltuk volna, de előbb kell tenni. 
Szóban ismerteti szakfeladatonként a számszaki adatokat.  

Csóri Péter polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet, melyet 
Endrefalva  Község Képviselő-testülete  8  igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi rendeletet alkotta:

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének  7 /2007. (IV. 13.) sz. Ö. rendelete
Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  a  2006.  évi  költségvetésének 
végrehajtásáról.

                                      (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Csóri Péter polgármester az ülést 1850  órakor 
berekeszti.

K.m.f.

Csóri Péter                                                                               Kristóf Edit        
         polgármester                                                                                        körjegyző
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