
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2009. 
október 28-án 1700 órai nyílt testületi ülésén.
Jelen vannak: Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester, 

Papp  Gábor  alpolgármester,  Csonka  Tímea, 
Deák  Sándorné,  Fülöp  László,  Holecz 
Sándorné,  Homoki  Gábor,  Józsa  Zoltán 
képviselők /8 fő/.

Tanácskozási joggal:          Szőrös Zoltán CKÖ elnök
                                                        dr. Juhász Tamásné mb.körjegyző
                                                     
Meghívottak.                                   Kuris Péter   rendőrfőhadnagy
                                                        Oláh János    polgárőrség elnöke

Csóriné Botyánszki Ágnes 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 
állapítsa meg a testület:
Csóriné  Botyánszki  Ágnes  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  napirendi  
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d

1.Szécsényi Rendőrkapitányság (körzeti megbízott) tájékoztatója
   Előterjesztő: Kuris Péter rendőrfőhadnagy

2.Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és működési Szabályzatának elfogadása
   Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3 A két ülés között történt fontosabb eseményekről
   Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4.E g y e b e k

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Szécsényi Rendőrkapitányság (körzeti megbízott) tájékoztatója
      Előterjesztő: Kuris Péter rendőrfőhadnagy
        (Irásbeli előterjesztés)
   
FülöpLászló: A 2009. évre vonatkozóan szeretnék tájékoztatást kapni.

Kuris Péter: Jelenleg 13 bűncselekménynél tartunk, egy picit csökkenő tendencia mutatkozik. 
Bár ez a szabálysértések számának emelkedése mutatja.
 Az írásban adott beszámoló alapján adott tájékoztatást.
A Szécsényi Rendőrkapitányságon jelentős személyi változások lesznek a közeljövőben, 
melyet az írásbeli előterjesztésben megtalálható.

Holecz Sándorné: Többen kérdezték, mikor van itt az irodában a körzeti megbízott. Egy 
állandó, hetente elérhetőség jó lenne.

Kuris Péter: Igen, sajnos ez negatívum. Nagyon kevés az ember. Sok helyre elviszik a 
rendőröket, megye területén, Budapest területén. Sajnos állandó megtalálási lehetőséget nem 
tudunk biztosítani. Megoldásként azt javaslom, hogy a polgármesterasszonnyal fel kell venni 
a kapcsolatot, és ő szól nekem.

Holecz Sándorné: Gyermekvédelmi törvény értelmében jelzőrendszeres segítségnyújtás 
működik a településünkön. 1997 óta működik, régebben a körzeti megbízottal állandóan 
tudtunk kapcsolatot tartani. Sok probléma volt a településünkön, ezeket nem tudtam 
megbeszélni a rendőrség jelzőrendszeres tagjával. Ezért egy hónapban egyszer talán jó lenne a 
kapcsolatot felvenni, és megbeszélni az aktuális problémákat.

Kuris Péter: Ezzel kapcsolatban is azt tudom mondani, hogy a polgármester-asszony 
közreműködésével tudjuk a kapcsolatot tartani. Sajnos emberhiánnyal küzdünk. Szívesen 
segítek, segítek kapcsolatot tartani.

Oláh János: A rendőrségen van ifjúságpolitikai előadó, őt kell megkeresni.

Holecz Sándorné: A jelzést a rendőrség teszi nekem, a jelzőrendszeres kapcsolat alapján.

Kuris Péter: Iskolarendőr program is van, sok iskolában, sok területen kell helytállni. A 
jelzőrendszeres segítségadás problémáját segítek megoldani.

Oláh János: Valaha lesz-e a gondoknak, a személyi problémáknak megoldása. Tudnak-e 
valaha megfelelő embert biztosítani a megfelelő problémákra, feladatokra.

Kuris Péter: Sajnos erre én nem vagyok hivatott válaszolni.

Oláh János: Régebben együtt ügyeltek többször a rendőrök és a polgárőrök. Szeretném ha ez 
újra feléledne, közös szolgálat lenne. A biztonság szempontjából igazán jó lenne.

Kuris Péter: Sajnos erre emberhiány miatt nem tudunk most lehetőséget biztosítani.



Csonka Tímea: A mi községünkben van e pénzért információszolgáltatás?

Kuris Péter: Igen, előfordulhat. De ennek megfelelő procedúrás útja van. Ilyen információkért 
csak hónapok múlva lesz pénz.

Csonka Tímea: Hogy kell tanúként megidézni?

Kuris Péter: Lehet szóban, írásban is. Jelenleg az a jövőkép, hogy a tanúkkal, tanúknak 
megfelelően kellene bánni.

Csóriné Botyánszki Ágnes: További kérdés? Amennyiben nincs, megköszönöm Kuris Péter 
rendőrfőhadnagy úrnak a tájékoztatást. Javaslom, hogy a Kuris Péter tájékoztatóját fogadjuk 
el.

Kuris  Péter:  szeretném  megköszönni  a  polgármesterasszonynak  a  segítőkészségét,  és  a 
felújítási munkálatokat.

Csóriné Botyánszki Ágnes 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  72/2009. 
(X.28.)sz határozata.

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Szécsényi Rendőrkapitányság (körzeti megbízott) 
tájékoztatóját Kuris Péter rendőrfőhadnagy előterjesztésében 

e l f o g a d j a.
        

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

2. .Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és működési Szabályzatának elfogadása
   Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Csóriné Botyánszki Ágnes 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 73/2009. 
(IX.30.)sz határozata.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  és  elfogadta  az  Általános  Iskola  és  Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

3.A két ülés között történt fontosabb eseményekről
A.
Polgárőrség tájékoztatója, javaslata
   : Előterjesztő Oláh János Polgárőrség elnöke

Oláh János: Szeretettel köszöntök mindenkit. különösebb probléma azóta nem történt. 
Pár aktuális téma azért felvetődik. Közeledik a halottak napja, szeretnék egy javaslatot 
tenni  a  halottak  napja  alkalmából.  Javasolnám,  hogy  a  temetőbe  csak  gyalogosan 
lehessen bemenni. Óriási az autós forgalom ilyenkor a temetőben, nagyon sok nem 
tetsző kinyílvánításokat kaptunk. Előtte közzé kell tenni, hogy az autóval a temetőbe 
nem  lehet  behajtani.  Szombat,  vasárnap  legyen  felügyelet,  csak  a  rend  kedvéért. 
Mindenki ismeri a KRESZ-t, szépen levágott a fű, a parkolóban rengeteg hely van, oda 
lehetne parkolni.  A virághordási  problémát kell  megoldani.  A virágokat is  ki  lehet 
hordani a parkolótól.
Csóriné Botyánszki Ágnes 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 74/2009. (X.28.)sz 
határozata.

Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
döntése alapján a halottak napján, és az előtte lévő szombati 
napon a temető az autósközlekedés számára zárva tart.

e l f o g a d j a.
        
Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester



Oláh  János:  Segítséget  szeretnék  kérni  a  Képviselő-testület  tagjaitól,  hogy  a 
létszámunk  csökkenése  szempontjából  a  toborzásban  segítsenek.  A   falu  fiataljai 
között szeretnénk toborozni a polgárőrség erősen csökkenő létszámának megállítása 
érdekében.
Országos tájékoztatást kaptunk a jövő évi támogatások és feladatokról. Pályázatokat 
fognak  kiírni  idegenforgalmi  és  környezetvédelmi  pályázatokra.  Az  új  módosított 
polgárőri törvény alapján gáz-spraet használhatnak. Helyi kistelepüléseken mindenhol 
polgárőrséget kell szervezni. Közepes lélekszámú településeken posztos polgárőrséget 
is kell tartani. Különös figyelmet kell fordítani  roma emberek beszervezésére. Egy 
polgárőr egy iskola, melyre külön pénzt lehet kérni. E program keretében az iskolában 
megismerkednek a polgárőrséggel. Köszönöm a meghallgatást.

Csóriné Botyánszki Ágnes: a Képviselő-testület is megköszöni a polgárőrség munkáját, 
és remélhetőleg a jövő évben is tudunk támogatást adni.

B.
Csóriné  Botyánszki  Ágnes:   ÉMOP-3.1.3-2008-0207  pályázatra  elkészült  a  támogatási 
szerződésünk.
Vízmű értekezleten voltam a múlt hétfőn, a szennyvízbe Szalmatercsnél vegyszert tesznek a 
rendszerbe, amely remélhetőleg segít a szagosodás megállításában.
Az iskola nyílászáróinak cseréjére is közbeszereztetni kellett, így plusz kiadásunk lett.
2009. december 31-én lejár a közmunkások szerződése, 4 közmunkás marad. A kőművesek 
márciusig lesznek.
2010 évi belső ellenőrzés keretében az állami normatívák lehívásának ellenőrzését kértem, és 
a körjegyzőség gazdasági ellenőrzését kértem.

4. Egyebek

Csóriné Botyánszki Ágnes: Van egy régi ügyünk a régi temető ügye. Ezt a temetőt átvehetjük 
az egyháztól, s tovább üzemeltetnénk. Vagy akarunk-e ezzel a temetővel mást kezdeni, vagy 
más célra használni.
Végül is mi tartjuk rendben, eddig is a mi költségünk volt.

Fülöp László: Miért kellene felszámolni?

Józsa Zoltán: Eddig is mi takarítottuk.

Csóriné: Ha a mi tulajdonunkba kerül, a mi felelősségünkké válik, a jogszabályi változások is 
minket fognak érinteni.

Józsa Zoltán: Mi szükségünk van rá?
Kérem a jegyzőnőt,  hogy érdeklődje  meg mi  a  megoldás  abban az esetben,  ha sok évvel 
ezelőtt váltottak ki sírhelyet. Mostanában már hány évre lehet megváltani a sírhelyet.

Csóriné:  a  helyi  önkormányzati  rendeletben már  1991-ben volt  szabályozva a temetkezés. 
Már 1991-ben is volt módosítva. Az új temető az önkormányzat tulajdonában van. 
Javaslom, hogy az egyházi temetőt ne vegyük át.



Csóriné Botyánszki Ágnes 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 75/2009. (X.28.)sz 
határozata.

Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
egyházi  temető  átvételének  ügyében  úgy  döntött,  hogy  az 
önkormányzat nem veszi át saját tulajdonába az egyháztól.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

5. Csóriné: ÉMOP-2008-2.3.1- turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek 
támogatása” elnevezésű pályázat benyújtásáról határoznunk kell.

Csóriné:  Az  ÉMOP-2008-2.3.1  turisztikai  Desztináció  Menedzsment  Szervezetek 
támogatására a megállapodás tervezetének ismertetése.
Irásos anyag mellékelve.
Csóriné Botyánszki Ágnes 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 76./2009. 
(X.28.)sz határozata.

1.Endrefalva  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  – 
tagként  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Szécsény  és  térségének 
turisztikai  és  közművelődési  egyesülete  pályázatot  nyújtson 
be  az  ÉMOP-2008-2.3.1pályázat  keretében  helyi  turisztikai 
desztináció menedzsment szervezet létrehozására.

2.A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy 
elnyert  támogatás  esetén  nyilatkozatot  adjon  ki,  melyben 
kifejezi  az  önkormányzat  nevében  azon  szándékát,  hogy  – 
különös  figyelemmel  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló 
1959.évi IV. törvény 62 § (4) bekezdésére –vállalja a pályázat 
lezárását követő öt éven keresztül a program fenntartását.

3.A Képviselő-testület kijelenti, hogy nyertes pályázat esetén 
vállalja a helyi idegenforgalmi adó bevezetését.



4.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
szükséges intézkedések megtételére.

5. „A Képviselő-testület Kötelezettséget vállal arra, hogy csak 
egy helyi TDM szervezetnek lesz teljes jogú tagja.”

Határidő : támogatási szerződés megkötésének napja
Felelős : Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Csóriné Botyánszki Ágnes  polgármester az ülést 
20.00 órakor bezárja.

K.m.f.

Csóriné Botyánszki Ágnes                                                Dr. Juhász Tamásné       

                    polgármester                                                                   mb.körjegyző


	N a p i r e n d

