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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-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 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet az év utolsó ülésén, 

megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést 17
20

-órakor megnyitja. 

Javasolja a napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint: 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

2. A képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

3. Endrefalva Község Önkormányzata és az Endrefalvai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

együttműködési megállapodásának elfogadása  

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

4. Előterjesztés a 2011. évre szóló szolgáltatási díjak (ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás, 

szemétszállítás) megállapítására 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A képviselő-testület a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az elmúlt hónapban sok minden történt, ezeket 

szeretném megosztani veletek: 

- Az időseink fent voltak az Expón Budapesten, nagyon jól érezték magukat. 

- November 30-án körjegyzőt választottunk. 

- December elején megjött az élelmiszersegély, amit szét is osztottunk, még az átvételi 

elismervényeket kell elküldeni. 
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- Az iskolatej programban újra aláírtam a szerződést, most már itt is jók a tapasztalatok. Az 

iskolaigazgató is elmondta, hogy sokan elviszik a tejet, vagy megisszák és az almát is, mert 

már nem dobálják el, sokkal szegényebb világ van. 

- December 15-én átadtuk a kistérségi járóbeteg-szakellátó központot. 

- 16-án NORDA tájékoztatóján is voltunk, ahol a jövő évi pályázati lehetőségekről volt szó. 

Kicsit érdekes volt számunkra, mert ellentétes vélemények is elhangzottak. Először azt 

mondták, hogy az önkormányzatok keveset pályáznak, majd elhangzott, hogy sok 

önkormányzat „túlpályázta” magát, így likviditási gondjai vannak. 

- Az időseink voltak Ludányhalásziban az adventi esték rendezvény sorozaton is, az előadás 

nagyon jó volt, nagyon örültem, hogy elmentem velük. 

- Az ÉMOP-3.1.3 pályázattal kapcsolatban is volt megbeszélés a projektmenedzsment céggel, 

a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel. 

- A közmunkaprogram megszűnik, átalakul a rendszer, az új pályázati csomag ma jelent meg 

az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján. 

- A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program tájékoztatóján is rést vettem. Közfoglalkoztatásra 44 

milliárd forint lesz az eddigi 120 milliárd helyett, így nagyon nehéz évünk lesz. Még 

kevesebb embert tudunk foglalkoztatni. 4 órás foglalkoztatás lesz, a 6 és 8 órásokra külön 

kell pályázni majd. December 31-én felmondjuk a szerződéseket, a munkanélküli központ 

mindenkinek időpontot adott, hogy mikorra kell mennie jelentkezni. 4 embert 

foglalkoztatnunk kell, a konyhán lévőket és a 2 szociális gondozót. Ezt meg kell oldanunk. 

- Lezajlottak a karácsonyi ünnepségek. Vasárnap volt az időseknek, majd az óvodában, végül 

kedden volt az iskolában, délután pedig a templomba a falukarácsony. 

- Ma megint kistérségi és Egészségügyi Nonprofit Kft. Ülés is volt. 

Kérem a tájékoztató tudomásulvételét. 

 

A képviselők a tájékoztatót egyhangúlag elfogadták. 

 

2. A képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

az alábbiak szerint rendelkezik a Képviselő-testület munkatervéről: A képviselő-testület éves 

munkatervének megfelelően ülésezik, ezen kívül rendkívüli ülést is tarthat. A munkaterv tervezetét 

a körjegyző állítja össze, majd a polgármester terjeszti elfogadásra a képviselő-testület elé. A 

munkaterv tartalmazza a tárgyévre vonatkozó ülések tervezett időpontjait, napirendjeit és a 

napirendi pontok előadóit. A képviselő-testület a munkatervet legkésőbb a tárgyév legelső ülésén 

fogadja el. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztett munkaterv elfogadására. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2010.(XII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 

munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület munkájának előkészítésében 

érdekelteket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa. 

(A munkaterv a határozat melléklete.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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3. Endrefalva Község Önkormányzata és az Endrefalvai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

együttműködési megállapodásának elfogadása  

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A települési önkormányzatnak együttműködési 

megállapodást kell kötnie a kisebbségi önkormányzattal. Átadom a szót a körjegyzőnek. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a és a 68.§ 

(3) bekezdése szerint a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi 

kisebbségi önkormányzat együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet - a 

külön kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi 

kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti. A megállapodásnak tartalmaznia kell a helyi 

kisebbségi önkormányzat gazdálkodása végrehajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás 

jogosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését is. Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 

Testülete az Endrefalva Község Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást 

megtárgyalta és azt a 37/2010. (XII.15.) sz. cigány kisebbségi önkormányzati határozatával 

elfogadta. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően kérem a képviselő-

testületet, hogy a mellékelt együttműködési megállapodást a határozati javaslatnak megfelelően 

fogadja el 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2010.(XII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – összhangban a 

37/2010.(XII. 15.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozattal – elfogadja 

a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

(A megállapodás a határozat melléklete.) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

 

4. Előterjesztés a 2011. évre szóló szolgáltatási díjak (ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás, 

szemétszállítás) megállapítására 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A szolgáltató megküldte a vízdíjakra vonatkozó 

javaslatát, kérem a képviselő-testületet, hogy a javasolt díjakat fogadja el. 

Papp Gábor alpolgármester: Nem értek egyet azzal, hogy kötelező megszavaznunk azokat az 

árakat, amelyeket ők javasolnak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: szerződésünk van a szolgáltatóval, amely meghatározza, 

hogy az infláció éves mértékét az áremelés nem haladhatja meg. Ezt a javasolt emelés, nem haladja 

meg. 

Homoki Gábor képviselő: Én sem értek vele egyet, nagyon magasak ezek a vízdíjak. Ha lejár a 

szerződés, meg kell fontolni, hogy kivel szerződünk és milyen feltételekkel. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület 6 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2010.(XII.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott 

hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás 

lakossági és közületi díjáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A VGÜ is megküldte a hulladékszállítási szolgáltatás 

díját. Nálunk az 1 lakásra jutó bruttó havidíj, amit fizetnünk kell, 1.000 Ft/hó. 432 lakásunk van. Az 

önkormányzat bruttó 550 Ft-ot kér ebből meg a lakosoktól, mint hulladékszállítási díj havonta, az 

6.600 Ft/év. Sajnos ezeket sem tudjuk mind beszedni. 

Papp Gábor alpolgármester: Sajnos azok fizetik meg a kintlévőségeket, akik becsületesen fizetnek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A hulladékszállítási díjak tekintetében lépnünk kell, mert 

jövőre kevesebb pénzünk lesz. 

Holecz Sándorné képviselő: Spórolnánk azzal, ha csak kéthetente szállítanának? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szalmatercsnek 850 Ft/hó összeget kell fizetnie, pedig 

náluk félévente változik a hulladékelszállítás gyakorisága. Fél évig hetente, fél évig kéthetente 

hordják el a szemetet, úgyhogy ezzel nem sokat tudnánk takarékoskodni. A pénzügyi előadótól 

elkértem, hogy mennyit tudtunk befizetni. Szeptemberig 972.982 ezer forintot, amely az összes 7 

millió forint hátralékhoz képest elenyésző. 

Papp Gábor alpolgármester: Utána kellene járni, hogy lehet-e más szolgáltatóval szerződést kötni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Rendben, megnézzük, hogy mikortól lehetne új 

szerződést kötni és kérünk árajánlatot az E-Multicoop-tól, amely Szécsényfelfaluból is szállítja a 

szemetet. Addig is mi legyen a szemétszállítási díjakkal? 

Papp Gábor alpolgármester: Maradjon, ahogy volt. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-

testület 6 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2010.(XII.30.) önkormányzati rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatatás díjáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A polgármester 18.44 órakor szünetet rendelt el. Az ülés 19.00 órakor folytatódott. 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

a) SZMSZ módosítás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően az SZMSZ módosításra 

teszek javaslatot. A módosítások részben pontosítások, részben a mellékletek rendezése. Van 

valakinek kérdése? 

Papp Gábor alpolgármester: Jó lenne elektronikusan egységes szerkezetben is látni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Rendben. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület 6 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2010.(XII.30.) rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

b) Alapítvány 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezúton tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az 

Endrefalva Községért Alapítvány adataiban és alapító okiratban történt módosításait a bíróság 

átvezette, az erről szóló bírósági végzést megkaptuk. A jogerőre emelkedett végzést az új 

kuratóriumi tagoknak meg fogjuk küldeni. 

 

c) Kóbor ebek 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A kóbor ebek tartása egyre nagyobb probléma a 

településen. Az elmúlt hetekben egy kutyaharapás is történt. Ekkor felvettem a kapcsolatot a egy 

gyepmestert alkalmazó cég képviselőjével, aki megküldte a kóbor állatok befogására, a befogott 

állatok elszállítására, tartására, szükség szerint életük kioltására és az állati tetemek 

ártalmatlanítására vonatkozó szerződéstervezetüket. A Vállalkozó a megjelölt tevékenységét km-

enként 160.- Ft+ ÁFA kiszállási díj, valamint ebenként közel 20.000 Ft külön díj ellenében végzi. 

Ezek az árak január végéig érvényesek. 

Homoki Gábor képviselő: Nem lehetne menhelyekre vinni az állatokat? 

Deák Sándorné képviselő: Oda is el kellene szállítani az állatokat. 

Vincze Nikolett körjegyző: Valamint általában a menhelyek is tele vannak. 

Papp Gábor alpolgármester: El kell erre különítenünk egy keretet, mert ez már régóta húzódó 

probléma. Általában azok tartják szabadon, akiknek nem rendezettek a családi körülményei. 

Javaslom, hogy a segélykeretet csökkentsük 200.000 Ft-tal, amelyet erre fordítunk. Ezt meg is kell 

írni a következő Hírmondóba. 

Deák Sándorné képviselő: Igen, példát kell statuálni. 

Papp Gábor alpolgármester: Igen, le kell írni, hogy egy kutya díja ennyi, ezt okozzák az emberek a 

felelőtlenségükkel, és ez lett a következménye. Ez pedig a költségvetésünkből megy. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor megrendeljük? 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 

igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

117/2010.(XII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a kóbor ebek elfogása céljából szerződést köt gyepmesteri szolgáltatásra. 

A szolgáltatásra 200.000 Ft fedezetet biztosít a jövő évi költségvetése szociális 

keretének terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2011. január 31. 
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d) Választás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezúton tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az 

Országos Választási bizottság 2011. január 9-ére tűzte ki a területi és országos kisebbségi 

önkormányzati képviselők általános választását. A választáson választó és választható, aki működő 

települési kisebbségi önkormányzat tagja (elektor). 

 

e) Közfoglalkoztatás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezúton tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a mai 

napon kerültek közzétételre a www.afsz.hu oldalon a jövő évi közfoglalkoztatási pályázati 

csomagok, amelyek január 3-tól beadhatóak. 

 

f) E-mail címek 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az önkormányzat internetszolgáltatót váltott, így az 

eddigi e-mail címeink megváltoztak. Az Önkormányzatunk új e-mail címei a következők: 

Hivatal: endrefph@enternet.hu 

Polgármester: endrefpm@enternet.hu 

Jegyző: endrefje@enternet.hu 

Pénzügyi csoport: endrefpe@enternet.hu 

Adócsoport: endrefad@enternet.hu 

Alapszolgáltatási központ: lenczi@enternet.hu 

 

g) Gépjárműadó tartozás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az önkormányzat nyilvántartása szerint Endrefalván 67 

főnek van éven túli gépjárműadó tartozása van. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 

törvény 9. § (4) bekezdésére, mely szerint amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi 

adótételt meghaladja, és a közúti közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt a közlekedési 

igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból 

való kivonását. 

Ezúton tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a tartozóknak kiküldünk egy felszólító levelet, 

amelyben felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a fennálló tartozását - a felszólítás kézhezvételét 

követő 30 napon belül - nem rendezi, elindítjuk a gépjármű forgalomból történő kivonását. (Az 

Okmányiroda tájékoztatása alapján a forgalomból kivont gépjármű visszahelyezésének jelenlegi 

díja 10.900 Ft.) 

 

h) Pedagógiai Program 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Antalné Varga Katalin iskolaigazgató megkeresést 

juttatott el a képviselő-testülethez, mint az Általános Iskola és Óvoda fenntartójához, amelyben 

kérte a törvényben foglalt előírások alkalmazásától való eltérés engedélyezését és a módosított 

Pedagógiai Program elfogadását. 

A szeptembertől életbe lépő változások rögzítik az évfolyamismétlés és a szöveges értékelés 

alkalmazásának feltételeit: a 2010/2011 tanévtől ismét lehetőség van második év végén, illetve a 

további évfolyamokon is arra, hogy a nevelőtestület szülői beleegyezés nélkül utasítsa 

évfolyamismétlésre a diákot. A változtatás értelmében tehát az évfolyamismétlésnél kikerül a szülői 

vétó a jogszabályból (Közokt. tv. 71. § (1) bekezdés). Vagyis visszatérés történik a 2003. évi 

törvénymódosítás előtti állapothoz, amikor is a tanuló – a második évfolyamtól kezdődően – 

magasabb évfolyamra akkor léphetett, ha sikeresen teljesítette az adott évfolyamon előírt 

tanulmányi követelményeket. A tanuló az első évfolyamon azonban továbbra is csak abban az 

esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt 

és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni .Azok az iskolák, amelyek a tanulók 

teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, 

értékelni, ez év végéig áttekintik pedagógiai programjukat és – ha e törvény hatálybalépésétől 

számított hatvan napon belül (2010.10.31-ig) a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program 

http://www.afsz.hu/
mailto:endrefph@enternet.hu
mailto:endrefpm@enternet.hu
mailto:endrefje@enternet.hu
mailto:endrefpe@enternet.hu
mailto:endrefad@enternet.hu
mailto:lenczi@enternet.hu
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jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez – a 

szükséges változtatásokat átvezetik. 

A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon 

félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően 

teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A módosított törvény alapján azonban az intézmények 

pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a második év végétől a negyedik 

év félév végéig a szöveges értékelést vagy a hagyományos osztályzásos módszert használják-e, 

esetleg a kettőt együtt. 

A szöveges értékelésről az osztályozásra történő áttérés esetében külön kitér a törvény egy átmeneti 

rendelkezés formájában arra, hogy azok az iskolák, amelyek az osztályozást már a 2010/2011. tanév 

második félévétől alkalmazni kívánják, 2010. december 31-ig kell, hogy módosítsák a pedagógiai 

programjukat. A Nevelőtestület egyhangúlag döntött az 2010. augusztus 19-én megtartott 

tanévindító értekezletén, hogy az osztályozást választják a tanév második félévétől már a  második 

évfolyamon is. Ugyanez az átmeneti szabály azt is rögzíti, hogy a fenntartó hozzájárulhat a 

pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó, a törvényben foglalt általános 

előírások alkalmazásától való eltéréshez. Ezek az általános előírások pedig nem mások, mint a 

pedagógiai program közoktatási szakértővel történő véleményeztetése (Közokt. tv. 44. § (1) 

bekezdés) és a felmenő rendszerben történő bevezetés (Közokt. tv. 51. § (1) bekezdés). Azok az 

intézmények, amelyek már a most szeptemberben kezdődő tanév végén vissza szeretnének térni az 

osztályzattal történő értékelésre, ezt megtehetik anélkül, hogy a pedagógiai program módosításához 

a szakértőt vennének igénybe, illetve a felmenő rendszerben történő bevezetést sem kell betartani, 

ha a fenntartójuk ehhez hozzájárul. Javaslom a módosított Pedagógiai Program elfogadását! 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 

igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

118/2010.(XII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megtárgyalta és 

elfogadta az Általános Iskola és Óvoda módosított Pedagógiai Programját, 

továbbá hozzájárult a bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától 

való eltéréshez. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

i) Rongyfűtés 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Újabb névtelen bejelentés érkezett a rongyfűtéssel 

kapcsolatban, amelyben újfent nem neveztek meg elkövetőket. A rongyfűtéssel foglalkozó 

vállalkozóknak az alábbi levél került kiküldésre: 

„Tisztelt Vállalkozó! 

Sajnos Ön is tapasztalhatja, hogy Endrefalva közigazgatási területén – kiemelten a fűtési szezonban 

– egyre többen tüzelnek veszélyes anyagokkal, műanyaggal, amelynek egyik leggyakrabban 

előforduló formája a ruházatok készítésére alkalmas poliamid, nejlon. 

Több jelzés érkezett már mind a képviselők, mind a lakosság részéről a ronggyal való tüzelés miatt, 

amely ellen csak a vállalkozókkal együtt tudunk fellépni. 

Tudomásunkra jutott ugyanis, hogy a lakosság nagy része a tüzelőnek használt rongyot a 

településen működő vállalkozóktól kapja. Mindannyian tudják, hogy a ronggyal való tüzeléssel 

olyan vegyületek kerülnek a levegőbe, amelyek rendkívül ártalmasak az élővilágra: rákot, 

légzőszervi elváltozásokat, szemirritációt, bőrgyulladást, idegrendszeri zavarokat és számos egyéb 

betegséget okozhatnak már viszonylag kis mennyiségben is. 
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A műanyagok égetését jogszabály is tiltja (a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 

szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet), amely szerint a tilalom megszegőit 500 ezer forintig terjedő 

bírsággal sújthatják. Mindannyiunk egészsége érdekében fontos, hogy ne legyünk elnézőek a 

műanyagot égetőkkel szemben! 

A fentiek figyelembevételével szeretném felhívni a településen működő vállalkozások figyelmét, hogy 

semmilyen mennyiségben ne adjanak tüzelési célra leselejtezett rongyokat a lakosoknak, mert a 

kormányrendelet értelmében eljárást kell kezdeményeznünk a bejelentett személy, illetve jogi 

személyiség ellen! 

Endrefalva, 2010. december 6. 

          Vincze Nikolett 

                körjegyző” 

Mivel a községben ennek következtében sem történt változás, javaslom a képviselő-testületnek, 

hogy – Hugyag önkormányzatához hasonlóan – tegyen ismeretlen elkövető ellen feljelentést a 

rendőrségen. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 

igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

119/2010.(XII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a lakosság védelme és a településen egyre inkább elterjedt rongyfűtés megállítása 

érdekében ismeretlen tettes ellen rendőrségi feljelentést tesz. 

A testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a szükséges 

lépéseket megtegyék. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

j) Alapszolgáltatási Központ ellenőrzése 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Még augusztusban volt az Alapszolgáltatási Központ 

ellenőrzése, amelynek az összegzését, a megfogalmazott javaslatokat a képviselő-testülettel is 

ismertetni kell. 

(A polgármester ismerteti az ellenőrzés összegzését, javaslatait.) 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, kifogásolták, hogy a jelzések nem jól jönnek be. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, nem papíron jeleznek, csak ideszólnak. Telefon is 

kellene, amit ki lehetne írni elérhetőségként. 

Csonka Tímea képviselő: A településőröktől visszakapott telefon egyikét oda lehetne adni nem? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, ez jó ötlet. 

 

k) Közérdekű munka 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mivel az eddigi közmunkaprogram megszűnik, nem 

tudom, hogy egy esetleges nagyobb hóesés, vagy árvízvédekezés idején, hogyan oldjuk meg a 

hóeltakarítást, vagy zsákolást. Az jutott eszünkbe, hogy vannak olyanok, akiket mi büntettünk meg 

szabálysértési eljárás keretén belül, a büntetést nem fizették be és adók módjára sem lehetett 

behajtani. Amennyiben felajánlanánk nekik a közérdekű munkát és ők azt nem vállalják, a büntetést 

elzárásra lehet átváltoztatni. Ha vállalja, akkor behívjuk őket ilyen munkára. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így 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 

120/2010.(XII.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

az eddigi helyi szabálysértési eljárás során hozott büntetések 2011. január-

februárban közérdekű munkával ledolgozhatóak a törvényi előírásoknak 

megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A CKÖ közérdekű munka biztosítása kapcsán írt 

levelünkre az alábbi válasz jött. 

(A polgármester ismertette a levelet.) 

Reméljük, hamarosan megkapjuk a kért tájékoztatást is. 

 

l) Közút levele: 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az árokásás miatt kaptunk levelet a Közúttól, amelyet 

szintén ismertetek. Be fogok menni mielőbb rendezni az ügyet. 

(A polgármester ismertette a levelet.) 

 

Deák Sándorné képviselő: A hajléktalannal nem lehetne tenni valamit? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Be van jelentkezve ide? Mert nálunk is volt az érintett, 

azt mondta, hogy kihívta a rendőrséget, amikor bántotta őt a hajléktalan, de megmondta neki, hogy 

hamarosan jön a rendőrség, így a hajléktalan elment, mire kijöttek a rendőrök. 

Deák Sándorné képviselő: az idősek étkezése nem biztosított. Nem lehetne megoldani? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szólni fogok nekik, hogy legközelebb ilyet jelezzenek. 

Csonka Tímea képviselő: Szólt egy lakos, hogy a Dózsa György úton nincs világítás. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Már bejelentettük. 

 

m) Évértékelés 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezúton szeretném mindenkinek megköszönni az egész 

éves munkát, további sok sikert nekünk a jövő évben, mert nagyon nehéz év elé néz a település! 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20.32 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


