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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én 17 órakor, a 

Körjegyzőség endrefalvai hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes ülésről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Homoki Gábor képviselő (20.30 óráig) 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Józsa Zoltán képviselő (20.05 óráig) 

Holecz Sándorné képviselő 

Sebestyén Szilárd rendőr alezredes, rendőrkapitány, meghívott (17.50 óráig) 

Kuris Zoltán körzeti megbízott, meghívott (17.50 óráig) 

Rozgonyi Nándor körzeti megbízott, meghívott (17.50 óráig) 

Vincze Nikolett körjegyző 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó (19.00 óráig) 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a közmeghallgatással egybekötött képviselő-

testületi ülésen megjelenteket, külön köszönti Sebestyén Szilárd rendőrkapitányt és a megjelent 

körzeti megbízottakat. A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel 

határozatképes, az ülést 17
10

-órakor megnyitja. A megjelentek miatt javasolja a napirendi pontok 

változtatást az alábbiak szerint: 

 

Napirendi javaslat: 

1. Közmeghallgatás 

 

2. Endrefalva község közbiztonsági helyzetéről szóló 2010. évi rendőrségi beszámoló 

Előterjesztő: Sebestyén Szilárd alezredes, rendőrkapitány 

 

3. Endrefalva község 2010. évi I-III. negyedéves költségvetési beszámolója 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

4. Endrefalva Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

6. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

7. Szociális kérelmek (Zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A képviselő-testület a napirendek megváltoztatását egyhangúlag elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 
 

1. Közmeghallgatás 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester megállapítja, hogy a közmeghallgatáson a lakosság 

részéről nem jelent meg érdeklődő, így javasolja a következő napirend tárgyalását. 

 

2. Endrefalva község közbiztonsági helyzetéről szóló 2010. évi rendőrségi beszámoló 

Előterjesztő: Sebestyén Szilárd alezredes, rendőrkapitány 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezúton szeretném megköszönni a rendőrkapitány 

rugalmasságát, hogy igazodni tudtak a képviselő-testületi ülés időpontjához. Az anyagot mindenki 

megkapta, kérem a képviselőket, hogy akinek véleménye, kérdése van, ossza meg velünk. 

Homoki Gábor képviselő: Látom, hogy javultak a statisztikák, de lenne pár észrevételem. Az egyik 

az a banda, akiket ki kellene szűri, akik állandóan a Coop üzlet előtt tartják összejöveteleiket. 

Rozgonyi Nándor képviselő: Szoktuk őket igazoltatni, ellenőrizni, de nem találtunk náluk semmit. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Én is többet „zaklattam” e miatt a körzeti megbízottakat. 

Volt úgy, hogy itt az udvaron hallottam, hogy a buszmegállóban szól a zene. 

Sebestyén Szilárd rendőr alezredes, rendőrkapitány: az összejöveteleket valóban szoktuk 

ellenőrizni, lekérjük az adataikat. El kell mondanom, hogy sok esetben nem a rendőrség hibája, 

hogy az elkövetőt ki kell engedni, ugyanis az ügyészség és a bíróság büntet. Ha ők azt mondják, 

hogy az illetőt ki kell engedni, akkor ki kell engedni. Sok mindennel mi sem értünk egyet, de nem 

minden esetben rajtunk múlik. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, itt van például a kisebbségi önkormányzat esete. 

Tudomásunkra jutott, hogy a kisebbségi önkormányzat közérdekű munka letöltésre ad lehetőséget. 

Csak azt nem tudjuk, hogy hogyan. Semmi nem adott a feladat ellátására, sem eszköz, sem helyük, 

sem tulajdonuk. Nem lehet azzal egyetérteni, hogy aki közcélú foglalkoztatott, az keres kb. 2 ezer 

forintot, de a közérdekű munkára ítéltek 6 órában 5.000 Ft-ot dolgozhatnak le. 

Papp Gábor alpolgármester: Nem lehetne felvilágosítást kérni a bíróságtól? 

Józsa Zoltán képviselő: Javaslom, hogy ez ellen szólaljunk fel valamilyen formában. 

Vincze Nikolett körjegyző: Megkereshetjük a bíróságot egy felvilágosítás kéréssel, hogy Endrefalva 

közigazgatási területén, hogyan és mennyi közérdekű munkát végeztetett a CKÖ, hátha adnak 

tájékoztatást. 

Józsa Zoltán képviselő: Egyetértek a javaslattal, próbáljuk meg. 

Sebestyén Szilárd rendőr alezredes, rendőrkapitány: Igen, a jogszabályi hátteret is módosítani 

kellene. Ezúton szeretném bejelenteni, hogy Nógrád Megye rendőrfőkapitánya, Szabó Jenő 

dandártábornok Budapestre került, így az új rendőrfőkapitány dr. Mihály István ezredes. 20 év 

kapitányságvezetői gyakorlata van, főleg bűnügyi területen tevékenykedett. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A megyei hírlapban is olvasható volt a változás. 

Holecz Sándorné képviselő: Sokan járnak a textilgyárba dolgozni, és jelezték felém, hogy éjjel 2-3 

óra között sok fiatalt lehet látni a faluban. Szülők kérték, hogy jelezzek, hogy állítólag ilyenkor 

kábítószert is fogyasztanak. 

Sebestyén Szilárd rendőr alezredes, rendőrkapitány: Én meg üzenem a kedves szülőknek, hogy 

hozzánk forduljanak, ha baj van, vagy ha úgy érzik, a gyerek szed valamit. Lehet, hogy kellemetlen 

ilyen ügyben a hatóságok segítségét kérni, de gondoljanak arra, hogy elkerülhető egy később 

nagyobb baj. A kábítószertartás is bűncselekmény, de kisebb baj, mint az árusítás. Sokszor 

tapasztalom, hogy szidják a rendőrséget, hogy a rendőrség tehetetlen. Be kellene látni, hogy mi csak 

azok ellen tudunk eljárni, akiket feljelentenek, abban tudunk intézkedni, ami tudomásunkra jutott. 

Bizonyítékok kellenek, így ha valaki fél a következményektől és nem meri vállalni a bejelentést, az 

ne is szidja a rendőrséget. 

Holecz Sándorné képviselő: Én csak egy kérést továbbítottam. 
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Sebestyén Szilárd rendőr alezredes, rendőrkapitány: Én is kérem, hogy továbbítsa a szülőknek, 

hogy hozzánk jöjjenek be, ha így látják a gyereket. Hiába van jól képzett rendőrség, ha nincs 

információnk. 

Holecz Sándorné képviselő: Én nem ezt kértem. Csak azt, hogy lehetne-e, hogy olyankor 

teljesítsenek itt szolgálatot a körzetes rendőrök… 

Sebestyén Szilárd rendőr alezredes, rendőrkapitány: Azt hiszi a szülő, hogy ha itt vannak a 

kollégáim, nem jut a gyerek kábítószerhez? 

Rozgonyi Nándor körzeti megbízott: Éjjel is szoktuk őket igazoltatni, de már néha kellemetlen, 

hogy állandóan kipakoltatjuk őket és nem találunk semmit. 

Sebestyén Szilárd rendőr alezredes, rendőrkapitány: Nagyon sok helyen el lehet dugni egy 

kábítószert. Egy autóban 5000 helyen. Egy kábítószer-kereső kutya van az egész megyében, azt is 

csak konkrét ügyben lehet igénybe venni. 

Rozgonyi Nándor körzeti megbízott: Szívesen jövünk ki, ha megtudjuk, hogy mely időpontban kell. 

Sebestyén Szilárd rendőr alezredes, rendőrkapitány: Szívesen eleget teszünk minden 

intézkedéskérésnek. Az ingyenes telefonszámunk 112. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, nehéz ügy a kábítószer. Itt van az az új drog, amely 

még a tiltólistán sincs rajta. 

Kuris Zoltán körzeti megbízott: Próbáljuk a DADA programot újra beindítani, de az főként az 

iskolában zajlik. Errefelé pedig sok a magántanuló, akik veszélyeztetettebbek, hozzájuk nehéz 

eljutni. 

Sebestyén Szilárd rendőr alezredes, rendőrkapitány: Több házkutatás is volt az utóbbi időben. A 

terjesztők sem tartanak nagy mennyiséget maguknál, vagy ha szorul a hurok, akkor azt mondják, 

hogy saját részre van. Reméljük, a társadalom ki fogja nevelni azt a réteget, akiknek már nem lesz 

divat a kábítószer. 

Homoki Gábor képviselő: A DADA program nagyon pozitív volt. 

Sebestyén Szilárd rendőr alezredes, rendőrkapitány: Az a baj, hogy gyorsan elfelejti a gyerek, 

amit az iskolában hallott. Először beleéli magát, de utána már nem érdekli. 

Józsa Zoltán képviselő: A lassítókkal mi a helyzet? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Lejjebb vették a magasságukat, és helyeztek ki még 

figyelemfelkeltő táblákat, azóta mintha jobb lenne a helyzet. 

Papp Gábor alpolgármester: A Timiék háza előtt veszélyes. Az út is meg van süllyedve. 

Kuris Zoltán körzeti megbízott: Igen, ott nekem is volt már egy veszélyes szituációm. 

Csonka Tímea képviselő: Ott tényleg nagy a balesetveszély. 

Sebestyén Szilárd rendőr alezredes, rendőrkapitány: Sajnos a szakhatósági jogkört elvették a 

rendőrségtől, mi már csak véleményezhetünk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Hát ez esetben nem érdekelte őket a véleményünk. Ők is 

elismerik, hogy aki olyan, az betartja a sebességet a lassítók nélkül is, aki pedig nem tartja be, az a 

járdaszigetek hatására sem fog lassabban menni. A júliusi árvíz idején szakad be az út, azóta is úgy 

van. Van-e még valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban? 

Papp Gábor alpolgármester: Lehetne-e esetleg kerékpáros ismertető kiadványt kérni? 

Rozgonyi Nándor körzeti megbízott: Van, azt tudunk hozni. 

Holecz Sándorné képviselő: Lakott területen kell láthatósági mellény? 

Kuris Zoltán körzeti megbízott: Nem, csak lakott területen kívül. 

Holecz Sándorné képviselő: A Babatra kell? 

Kuris Zoltán körzeti megbízott: Nem, mert az belterület. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ha nincs több kérdés, szavazásra bocsátom a tájékoztató 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot 

hozta: 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2010.(XI.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja 

a Szécsényi Rendőrkapitányság beszámolóját a Rendőrkapitányság közbiztonság 

megszilárdítása érdekében végzett 2009. évi tevékenységéről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szeretném megköszönni még egyszer a rendőrkapitány 

és a körzeti megbízottak tájékoztatóját és részvételét. Rövid szünetet rendelek el. 

 

A polgármester 17.50-kor szünetet rendelt el. Távozott az ülésről Sebestyén Szilárd rendőr 

alezredes, rendőrkapitány, Kuris Zoltán és Rozgonyi Nándor körzeti megbízottak, meghívottak. A 

testületi ülés 18.10-kor folytatódott. 

 

3. Endrefalva község 2010. évi I-III. negyedéves költségvetési beszámolója 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezúton szeretném megköszönni Tőzsérnének a részletes 

beszámolót. A kiküldött anyaggal kapcsolatban van kérdésetek? 

Homoki Gábor képviselő: A 3. oldal af) pontjában ez olvasható: „az önkormányzat által korábbi 

években nyújtott lakáskölcsön tartozásokból sajnos ebben az évben sem történt még befizetés.” 

Nem lehet valamit tenni? 

Józsa Zoltán képviselő: Ez hány fő lehet? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: 4-5 ember, de ha rendesen fizették volna, akkor 2008-ban 

ez már lejárt volna. 

Józsa Zoltán képviselő: Én is vettem fel ilyet, ami nagy segítség volt. Úgy gondolom, hogy a mai 

banki világban ez mindenkinek nagy segítség volt, így erkölcsi kötelessége lenne ezt visszafizetni. 

Papp Gábor alpolgármester: Mi van az önkormányzati lakásokkal? El lettek adva? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Még nem, de már beszéltem a szécsényfelfalui és a 

pilinyi polgármesterekkel ez ügyben. Mindannyiunk érdeke, hogy el tudjuk adni a lakásokat minél 

előbb. 

Józsa Zoltán képviselő: Helyi adók, hogy állnak? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Azt inkább év vége felé lehet majd látni 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ha nincs több kérdés, szavazásra bocsátom a beszámolót. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület 7 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2010. (XI.24.) számú határozata 
 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Endrefalva Község Önkormányzata 

2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van-e valakinek kérdése a módosítással kapcsolatban? 
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület 7 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2010.(XI.25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

– többször módosított - 2/2010. (II.17.) rendeletének módosításáról 

 

1. § 

A költségvetési rendelet 3. § (1). bekezdésben jelzett kiadások és bevételek főösszegei az alábbiak 

szerint változnak: 

Bevételi főösszeg növekedése:      230 ezer Ft 

Kiadási főösszeg növekedése:   6.941 ezer Ft 

Forráshiány növekedése:    6.711 ezer Ft 
 

2. § 

 

A költségvetési rendelet 3. § (2). bekezdésben jelzett kiadások és bevételek főösszegei az alábbiak 

szerint változnak: 

 

Körjegyzőség bevételi főösszeg növekedése:   1.150 e Ft 

Körjegyzőség kiadási főösszeg növekedése:   1.150 e Ft 
 

3. § 

 

A költségvetési rendelet 14. §-ában hivatkozott 3. számú melléklet e rendelet 1. sz. melléklete 

szerint változik. 

 

4. § 

 

A költségvetési rendelet 14. §-ában hivatkozott 10. számú melléklet e rendelet 2. sz. melléklete 

szerint változik. 

 

5. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Endrefalva, 2010. november 24. 

 

  Vincze Nikolett     Csóriné Botyánszki Ágnes 

       körjegyző                    polgármester 

 

A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szeretném megköszönni még egyszer a pénzügyi 

beszámolót, rövid szünetet rendelek el. 

 

A polgármester 19.00-kor szünetet rendelt el. Távozott az ülésről Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi 

előadó. A testületi ülés 19.30-kor folytatódott. 
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4. Endrefalva Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A koncepcióban még sok mindent nem tudunk, így a 

főbb irányszámokat tárgyaljuk meg. Mennyi legyen az átmeneti segélyre tervezett előirányzat? 

Csonka Tímea képviselő: Emelni javaslok az ideihez képest. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 500 eFt-tal egyetértetek? 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Játékfesztiválra van beadva pályázat is leaderben. Az 

eljáró és a középiskolai beiskolázási támogatás annak jár, aki gyermekvédelmiben nem részesül. A 

dolgozói beiskolázási támogatás is már egyre kevesebb főt érint. A cafetéria 8.000 Ft/fő volt a 

közalkalmazottaknak. Kérdés, hogy nekik átvállaljuk-e a cafetériát terhelő adót? 

Csonka Tímea képviselő: Javaslom, hogy igen. 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az intézményi közmunkásoknál 72.000 Ft + adót 

terveztünk be és majd a költségvetés tárgyalásakor látjuk, hogy hogyan alakul. A pályázati 

támogatások szinte adottak, azzal, hogy a hazai forrás pályázatok lehet, hogy nem is lesznek. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester végül szavazásra bocsátotta a javaslatot. 

 

Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül alábbi határozatot hozta:  

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2010. (XI.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2011. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést a fenti változtatási 

javaslatokkal - mint a költségvetés kidolgozásának alapját – elfogadja. 

(Az elfogadott költségvetési koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

20.05 órakor Józsa Zoltán képviselő távozott az ülésről, a képviselő-testület létszáma 6 fő. 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Szécsényi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját módosítani szükséges egyrészt Nagylóc Község 

Önkormányzatának 2010. december 31-vel a házi segítségnyújtásból és jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásból történő kilépése, másrészt amennyiben a képviselő-testületek jóváhagyják, 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata családsegítés és házi segítségnyújtás részéhez történő 

csatlakozása, valamint jogszabályváltozás miatt. Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 

Társulása Társulási Tanácsa ülésén megtárgyalta és 95/2010. (X.26.) sz. határozatával elfogadta 

Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai 

programjának módosítását. A Szakmai Program módosítását minden települési önkormányzat 

képviselő-testületének jóvá kell hagynia. Az előterjesztésnek megfelelően szavazásra bocsátom a 

határozati javaslatot. 
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Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül alábbi határozatot hozta:  

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2010. (XI.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén megtárgyalta és 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Szécsényi Kistérség Szociális 

Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai program módosítását. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a határozat munkaszervezet részére 

történő megküldésére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

B) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Szécsényi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani szükséges egyrészt 

Nagylóc Község Önkormányzatának 2010. december 31-vel a házi segítségnyújtásból és 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtásból történő kilépése, másrészt amennyiben a képviselő-

testületek jóváhagyják, Nógrádmegyer Község Önkormányzata családsegítés és házi 

segítségnyújtás részéhez történő csatlakozása, valamint jogszabályváltozás miatt. Szécsény 

Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsa ülésén megtárgyalta és 

96/2010. (X.26.) sz. határozatával elfogadta Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. A Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását minden települési önkormányzat képviselő-testületének jóvá 

kell hagynia. Az előterjesztésnek megfelelően szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2010. (XI.24.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén megtárgyalta és 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Szécsényi Kistérség Szociális 

Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását. 

A polgármester felkéri a körjegyzőt a határozat munkaszervezet részére történő 

megküldésére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

C) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Még 2009-ben címzetes igazgatói címet adományoztunk 

Antalné Varga Katalin iskolaigazgató számára, viszont akkor nem állapítottunk meg pótlékot 

számára. Felkérem a körjegyzőt a vonatkozó jogszabályok ismertetésére. 

Vincze Nikolett körjegyző: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. 

§ (19) bekezdése értelmében a munkáltató kiemelkedő teljesítménye alapján, megbízása lejártakor 

az intézményvezetőnek címzetes igazgatói címet adományozhat. Annak, aki címzetes igazgatói 
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címet kapott, címzetes igazgatói pótlék adható. A címzetes igazgatói pótlékot az intézmény 

fenntartója engedélyezi – ha többlet-költségvetési támogatás nélkül a szükséges költségvetési 

fedezet biztosított – és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 71. §-ának 

(3) bekezdésében meghatározott keretek között meghatározza a mértékét. A Kjt. 71. § (3) bekezdés 

értelmében végrehajtási rendelet által alapított cím esetén a pótlék mértéke nem haladhatja meg a 

pótlékalap száz százalékát. A 69. § szerint a törvényben megállapított feltételek mellett a 

közalkalmazott a 70-75. § szerinti illetménypótlékra jogosult. A 70-75. § szerinti illetménypótlék 

számításának alapját a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. A Magyar Köztársaság 

2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. alapján a c) 69. §-ában foglalt illetménypótlék 

számítási alapja a 2010. évben 20.000 forint. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tehát adható támogatásról van szó. Kérem, aki egyetért 

azzal, hogy 2011. január 1-től címzetes igazgatói címmel Antalné Varga Katalin iskolaigazgató 

20.000 Ft pótlékra legyen jogosult, az szavazzon. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2010. (XI.24.) sz. határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Antalné Varga Katalin címzetes igazgató asszony 2011. január 1-től 20.000 Ft 

címzetes igazgatói pótlékra jogosult. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, körjegyző 

D) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A jövő évi belsőellenőrzés a Körjegyzőség, az Általános 

Iskola és Óvoda, valamint az Alapszolgáltatási Központ személyügyi, munkaügyi nyilvántartások, 

valamint a személyi juttatások elszámolásának, szabályszerűségének ellenőrzésére terjed ki. 

Amennyiben ezzel egyetértetek, kérlek, kézfelnyújtással szavazzátok meg. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2010. (XI.24.) sz. határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

jóváhagyta a 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. 

 

Az ellenőrzés az alábbi ellenőrzési feladatokra terjed ki: 

 

A) 

Intézmény Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek 

Körjegyzősége 

Ellenőrzés 

megnevezése: 

Személyügyi, munkaügyi nyilvántartások, valamint a személyi 

juttatások elszámolásának, szabályszerűségének ellenőrzése. 

Kockázati 

tényezők: 

Belső szabályzatok hiánya, jogszabályi változások nem 

érvényesítése, analitikus nyilvántartások vezetésének hiánya, az 
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adatszolgáltatás nem pontos teljesítése, rendkívüli 

munkavégzés elszámolásának helytelensége, nem megfelelő 

besorolás, szabadságnyilvántartás hiánya. 

Vizsgálat 

várható ideje: 

2011. május 

 

B) 

Intézmény Általános Iskola és Óvoda 

Ellenőrzés 

megnevezése: 

Személyügyi, munkaügyi nyilvántartások, valamint a személyi 

juttatások elszámolásának, szabályszerűségének ellenőrzése. 

Kockázati 

tényezők: 

Belső szabályzatok hiánya, jogszabályi változások nem 

érvényesítése, analitikus nyilvántartások vezetésének hiánya, az 

adatszolgáltatás nem pontos teljesítése, rendkívüli 

munkavégzés elszámolásának helytelensége, nem megfelelő 

besorolás, szabadságnyilvántartás hiánya. 

Vizsgálat 

várható ideje: 

2011. május 

 

C) 

Intézmény Alapszolgáltatási Központ 

Ellenőrzés 

megnevezése: 

Személyügyi, munkaügyi nyilvántartások, valamint a személyi 

juttatások elszámolásának, szabályszerűségének ellenőrzése. 

Kockázati 

tényezők: 

Belső szabályzatok hiánya, jogszabályi változások nem 

érvényesítése, analitikus nyilvántartások vezetésének hiánya, az 

adatszolgáltatás nem pontos teljesítése, rendkívüli 

munkavégzés elszámolásának helytelensége, nem megfelelő 

besorolás, szabadságnyilvántartás hiánya. 

Vizsgálat 

várható ideje: 

2011. május 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: körjegyző 

E) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Említettem már, hogy Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi 

előadó szeretné megszerezni az államháztartási mérlegképes könyvelői képzettséget. Szeretnénk 

vele tanulmányi szerződést kötni, melynek értelmében a képzés és a vizsga díját vállalnánk, ennek 

fejében pedig a munkavállaló vállalja a képzési időnek megfelelő időtartamra, hogy nem vált 

munkahelyet. A képzési díj várhatóan 98 eFt, plusz a vizsgadíj. Ezt az összeget sem egyszerre kell 

kifizetni. Mivel a kolléganő körjegyzőségi dolgozó, így a tanulmányi szerződést is a 

körjegyzőséggel köti meg, de az önkormányzat a határozatnak megfelelően vállalná a képzési és a 

vizsgadíjat. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2010. (XI.24.) sz. határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

jóváhagyta az Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek 

Körjegyzősége, mint munkáltató, valamint Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi 

előadó, mint munkavállaló között létrejövő tanulmányi szerződést az 

államháztartási mérlegképes könyvelői képzettség megszerzésére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: körjegyző 

 

F) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A szociális rendeletünk szerint a normatív lakhatási 

támogatás képviselő-testületi hatáskör lett, amikor a Bizottságot megszüntettük. Mivel nincs 

mérlegelési jogkör, javasoljuk a polgármesteri jogkörbe való átadást. 

Vincze Nikolett körjegyző: Más településeken is hasonló az eljárás, így nem kell az ülésig várni, 

hanem a kérelem beérkezését követően akár azonnal is el lehetne bírálni a kérelmeket. 

Papp Gábor alpolgármester: Javaslom, hogy nézzük meg a lakcímeket, mert sok kérelemben a 

háztartásban lejelentett lakókon kívül többen is vannak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom a rendeletmódosítást az előterjesztésnek 

megfelelően. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület 6 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2010. (XI.25.) számú rendelete a helyi szociális igazgatásról szóló 

– többször módosított - 1/2010. (II.18.) számú rendelet módosításáról 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A 15. §. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelemről átruházott hatáskörben a polgármester 

dönt, a helyi lakásfenntartási támogatást a képviselő-testület bírálja el.” 

 

2. § 

A képviselő-testület a rendelet 24. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Endrefalva, 2010. november 24. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester           körjegyző 
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G) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Szécsényi Járóbeteg Szakrendelő a kivitelezési 

munkálatok végéhez közeledik. A pályázati illetve elszámolási kötelezettségének úgy tud 

megfelelni Szécsény Város Önkormányzata, hogy az önerőként megnevezett régi épületszárnyat 

beapportálja a Kft tulajdonába az előterjesztésben szereplő javaslat szerint. Aki a javaslattal 

egyetért, kérem, szavazzon. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2010. (XI.24.) sz. határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 

határozattal döntött arról, hogy Endrefalva Község Önkormányzata, mint a 

Nógrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon Cg. 12-09-005829. 

cégjegyzékszámon bejegyzett SZÉCSÉNY és TÉRSÉGE Egészségügyi 

Centrum Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja egyetért 

azzal, hogy a társaság cégjegyzékbe bejegyzett törzstőkéje 5.300.000,- Ft-ról 

24.700.000,- Ft-tal 30.000.000,- Ft-ra felemelésre kerüljön. 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, valamint 

egyhangú határozattal döntött arról, hogy Endrefalva Község Önkormányzata, 

mint a társaság tagja a törzstőke emelésben nem kíván részt venni, a felemelt 

törzstőkéből törzsbetétet nem kíván lejegyezni.  

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy Szécsény Város Önkormányzata tag az 1/1-ed arányú tulajdonát képező, 

Szécsény belterület 129. hrsz.-ú 2813 m2 területű, kivett beépített területű 

társasházat a társaságba beapportálja 95.830.000,- Ft értéken, azzal, hogy abból 

24.700.000,- Ft azaz Huszonnégymillió-hétszázezer forint a felemelt törzstőke 

teljesítésére, míg a fennmaradó 71.130.000,- Ft azaz Hetvenegymillió-

egyszázharminc-ezer forint a társaság tőke tartalékába kerül lekönyvelésre. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

20.30 órakor Homoki Gábor képviselő távozott az ülésről. A képviselő-testület létszáma 5 fő. 

 

H) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kérdés, vélemény? 

Deák Sándorné képviselő: Mi újság a rongyfűtés ügyében? 

Vincze Nikolett körjegyző: Jött egy névtelen bejelentés. Kigyűjtettem a ronggyal foglalkozó 

vállalkozókat, akiknek menni fog egy felszólítás, hogy ne adják oda a rongyokat a lakosoknak. 

Deák Sándorné képviselő: Az üzlet mellett tele van megint szeméttel a terület. A virágláda még 

nincs kitakarítva. Szemeteszsákot is jó lenne kitenni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Intézkedünk. 
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6. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 

- 2010. október 29-én dr. Nagy Andor országgyűlési képviselő összejövetelén vettem részt, amelyen 

kaptunk egy anyagot az új közmunkaprogramról is. Nekünk semmi jót nem jelent, de a részleteket 

még nem ismerjük. 

- A Katolikus Karitásztól 40 tonna élelmiszert kaptunk, december 1-je körül fog megérkezni. 

- A beruházásokkal szép lassan haladunk. Az IKSZT, a ravatalozó és a buszmegálló is jól halad. 

- Az év utolsó ülése december 29-én, szerdán lesz. 

- A Falukarácsonyt december 21-re, keddre tervezzük, ez az utolsó tanítási nap. 

- A Vis Maiorban részesült önkormányzatok számára megjelent az ÉMOP-2010-3.1.2/E 

„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázati kiíráshoz kapcsolódó 

előzetes regisztrációs felhívás. Kizárólag az 1. számú mellékletben szereplő települések 

önkormányzatai jogosultak regisztráció benyújtására, mi benne vagyunk. A regisztráció beadásának 

határideje: 2010. december 15. A beérkezett igények felmérését követően a pályázati kiírás 

megjelenésének tervezett időpontja: 2011. január. 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21.00 órakor bezárta, az ülés zárt ülés 

keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                               körjegyző 


