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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-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 

Józsa Zoltán képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

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

megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 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. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

5. Egyéni kérelmek (Zárt ülés keretén belül) 

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 időszakban sok minden történt, ezeket 

szeretném megosztani veletek: 

- A január azzal indult, hogy ellopták a gázórát. 

- A rongyfűtés ügyében voltunk a rendőrségen. Beszéltünk a rendőrkapitánnyal. A feljelentés nem 

történt meg, ugyanis az alábbiakban egyeztünk meg. Ahhoz, hogy érdemben el tudjunk járni, tetten 

kell érni a rongyfűtőket. Azóta a rendőrök a körjegyzővel több esetben mentek ki helyszínre a 

lakossági bejelentések alapján, de ronggyal való tüzelést senkinél nem tapasztaltak a helyszínen. 

Előfordult, hogy a zsákban lévő rongy a kályha mellett volt, vagy nagyobb mennyiségű rongyot 
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találtak a helyszínen, de a tulajdonosok nem ismerték el, hogy ronggyal tüzelnek, így azokat nem 

lehetett lefoglalni. Felvettem a kapcsolatot dr. Nagy Andor képviselővel is, hogy tud-e segíteni az 

ügyben. Ígérte, hogy próbál egy szakértői segítséget intézni. 

- Megjelent a Hírmondó, elég sok mindent tudtunk írni, a jegyzőnő is segített. 

- A Munkaügyi Központban voltunk egy tájékoztatón, elmondták azokat a számokat, amelyek 

Endrefalvát érintik a közfoglalkoztatásban. A Nógrád megyei keret 554 millió Ft. A kistérségi 

rövidtávú keret 125.482 eFt, míg a hosszútávú keretösszeg 68 millió. A Munkaügyi Központ 

vezetője megbíztatott minket, hogy lesznek TÁMOP-os pályázatok is. 

- Itt volt a gyepmester is, 12 kutyát vitt el, közöttük sok kicsi kutya is volt. 

Papp Gábor alpolgármester: Folytatni kell ezt az akciót. Még mindig sok a kutya. Vannak, akik 

kifizetik az oltásra a pénzt, vannak akiket ez nem érdekel. 

Józsa Zoltán képviselő: Vannak idősek is, akik már nem tudják beoltatni a kutyát. 

Homoki Gábor képviselő: Nekik is lehetőséget kell biztosítani a kutyaoltásra. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az ÉMOP-os pályázati megvalósítás jól halad. Készen 

van a gipszkartonozás. Kicserélték a nyílászárókat. Kiválasztottam a kultúrházba a járólapokat, 

mely  50 x 50 cm méretű, jó nagy, világos, nagyon szép lesz. 22.-én jön az építésfelügyelet 

ellenőrzésre. 

Papp Gábor alpolgármester: A ravatalozó úgy elázott a télen, hogy abból nem tudom, mi lesz. Szét 

fog omlani az egész. Kíváncsi leszek, hogy ha egy év múlva meg lesz ennek a következménye, mi 

lesz.  

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Egy év garancia biztos, hogy lesz, belül az elázott 

födémet teljesen lebontják, az új  plafon gipszkartonos lesz. Röviden ennyit szerettem volna a két 

ülés közötti eseményekről. A körjegyző nőnek átadom a szót, ő is szeretne egy bejelentést tenni. 

Vincze Nikolett körjegyző: 2011. február 1-től új köztisztviselőt neveztünk ki, Csóri Boglárka 

személyében. A 28 jelentkező közül a 4 endrefalvait hallgattuk meg, mivel szerettük volna, ha helyi 

dolgozót tudunk felvenni. A négy jelentkező közül a polgármester asszonnyal egyetértésben őt 

választottuk. Próbaideje 6 hónap. Reméljük, teljesíti majd a hozzá fűzött reményeket! 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kérem a tájékoztató elfogadását. 

 

A képviselők a tájékoztatót egyhangúlag elfogadták. 

 

2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Elfogadásra javaslom a 2010. évi költségvetés 

módosítását. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A költségvetési rendeleteket a mellékletekkel együtt 

mindenki megkapta. Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
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Papp Gábor alpolgármester: 58 millióval kevesebb? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 50 millióval kevesebb, amely a közmunka eredménye. 

Józsa Zoltán képviselő: A gépjárműadónál mennyi, ami ebből be fog jönni? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Reményeink szerint több mint az elmúlt években, 

ugyanis a gépjárműadóval éven túli tartozóknak kiment egy levél, hogy amennyiben 30 napon belül 

nem rendezik tartozásaikat, kivonatjuk a gépjárművet. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: 1.900 eFt jött be tavaly. 

Deák Sándorné képviselő: Hátha lesz eredménye a kivonatásoknak. 

Papp Gábor alpolgármester: A normatív kötött felhasználású támogatásoknál mi adja ki a 85 

milliót? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A szociális juttatások adják össze. 

Józsa Zolátn képviselő: A 3. oldalon olvasható, hogy „2011. évtől a normatíva tartalmazza a 

közoktatásban a szakmai informatikai feladatok támogatását is, már nem központosított 

előirányzatként igényelhető. Ezen a jogcímen csak 322 E Ft jár önkormányzatunknak, míg ez az 

összeg 2010-ben 1.000 E Ft volt.” Ez magáért beszél, sajnos. Hol kerül ez felhasználásra? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az iskolában. Igen, sajnos kevesebbet kapunk. 

Homoki Gábor képviselő: Itt az interaktív tábla csomag ügye. Mióta nem érkezik meg? 2008-tól. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, régóta húzódik. Most tartunk ott, hogy megküldték 

a támogatási szerződést, de már kérnünk is kellett a módosítást. Ez nem fogja befolyásolni a 

költségvetésünket. 

Józsa Zolátn képviselő: Van arra információ, hogy a 4. oldalon lévő szociális juttatások mennyivel 

magasabbak nálunk, mint máshol? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, magasabbak. Ha nem lesznek munkahelyek, össze 

fog dőlni a rendszer. 

Józsa Zoltán képviselő: A III. pontban az ingatlanértékesítéssel mi van? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Piliny intézi. 

Józsa Zoltán képviselő: És a többi lakás? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Úgy beszéltük meg, hogy össze fogunk ülni ez ügyben. 

Józsa Zoltán képviselő: Nagyon pang a lakáspiac. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A 4. oldalon láthatjátok, hogy a CKÖ támogatása jól 

lecsökkent. A Többcélú Kistérségi Társulástól származó bevétel 11.439 E Ft, amelyből közoktatásra 

10.839 E Ft-ot, mozgókönyvtári feladatra pedig 600 E Ft-ot kapunk. Kiadások között az elsők 

között szerepel a VGÜ felé fizetendő díjak összege. 

Vincze Nikolett körjegyző: Utánajártunk, hogy mi van abban az esetben, ha a kintlévőségeket a 

VGÜ-nek nem fizeti meg az önkormányzat. A jogszabály szerint a kintlévőségeket a szolgáltató 

átadná adók módjára történő behajtásra. Amit az önkormányzat be tudna szedni, azt átutalná a 

szolgáltatónak. A be nem szedett kintlévőségeket beépítené veszteségbe és így ezáltal a jövő évi 

költségkiszámításkor már a veszteséggel tervezne, tehát magasabb díjjal számolhatnánk. Végülis 

azokkal lenne megfizettetve, akik egyébként is fizetnek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az eMulticoop azt mondta, hogy ők „lenyelik” a 

kintlévőségeket. 

Deák Sándorné képviselő: A Közútnak levelet kellene írni, mert a Timiék házánál meg kellene 

csinálni végre az utat. 

Csonka Tímea képviselő: A védőnői szolgálatnál a járdán van egy lyuk, amely balesetveszélyes. Az 

átmeneti segélyre kevés lesz a pénz. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ebből átcsoportosítottunk a gyepmester megbízására 

200.000 Ft-ot. 

Csonka Tímea képviselő: Az átmeneti segélyek elbírálásánál majd vegyük figyelembe, hogy kap-e 

lakásfenntartásit az illető. 

Józsa Zoltán képviselő: Az 1/a. sz. mellékletben a 30. soron a személyi juttatások jóval kevesebb. 

Ez miből adódik? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közfoglalkoztatás átalakításából. 
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Papp Gábor alpolgármester: A 3. sz. mellékletben a városgazdálkodás soron mi a 824 eFt? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 4 fő 2 havi foglalkoztatása. 

Papp Gábor alpolgármester: Jó lenne egy kimutatás, hogy ki hova tartozik, ki hogyan van 

foglalkoztatva. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Sokkal nehezebb az embereket most igazítani. 158 

segélyezett volt decemberben. Sokaknak most jár le az álláskeresői járadéka. 

Vincze Nikolett körjegyző: Lakásfenntartási támogatásra 874.900 Ft-ot fizettünk ki, januárban 

123.900 Ft-ot sikerült a kifizetéskor befizettetni a támogatásokból a hulladékkezelési 

díjtartozásokra. Sokan sajnos a lakásfenntartási támogatást nem is a lakásfenntartásra fordítják. 

Van, akinek több tízezer forint hátraléka van. 

Papp Gábor alpolgármester: Az orvosi ügyeletre a 603 eFt-ot kicsit sokallom, főként, hogy egyre 

több a panasz, hogy ki sem jön az ügyelet, ha hívják őket. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, elfogadjátok a 

költségvetési rendeletet? 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Előfordulhat, hogy év közben munkabérhitelre szorulunk. 

A hitelfelvételre határozatot kellene hozni. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2011.(II.14.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérjellegű 

kifizetések finanszírozása céljából 2011. évben havonta maximum 10.000.000 Ft, 

azaz tízmillió forint összegű munkabérhitel felvételéről dönt. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés 

alapján havonta igényelhető munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben 

meghatározott személyi juttatások figyelembevételével határozza meg, továbbá, 

hogy a hitelt a folyósítást követő 30 napon belül a részére folyósított állami 

támogatásból visszafizeti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a hitel 

felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  értelemszerű 

Felelős: polgármester 

  körjegyző 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönöm a pénzügyi előadó munkáját, rövid szünetet 

rendelek el. 
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A polgármester 19.30 órakor szünetet rendelt el. A szünetben Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi 

előadó távozott az ülésről. Az ülés 19.45 órakor folytatódott. 

 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Közérdekű munka 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kérte a képviselő-testület, hogy kérjünk tájékoztatást a 

CKÖ által végeztetett közérdekű munka teljesítéséről. Hát sajnos félreértették a levelünket, ugyanis 

az alábbi levelet kaptuk. 

(A polgármester ismertette a levelet, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Holecz Sándorné képviselő: Ez felháborító. 

Papp Gábor alpolgármester: Vissza kell nekik írni, hogy azért nincs, mert 200 munkanélküli van. 

Józsa Zoltán képviselő: A cél az lenne, ha az emberek valóban látták volna ezeket a közérdekű 

munkásokat, de sajnos nem látták. Így feltételezhető a korrupció. A levél írója talán nem így 

vélekedne, ha itt lakna és látná, milyen szegénység van a faluban. Az sajnos a mai világban nem 

bizonyító erejű, hogy aláírta. Kivizsgálás tárgyát kellett volna ennek képeznie, nem ilyen hangnemű 

levelet írni. Szóban győzzön meg, azt ajánlom, hívjuk meg az egyik ülésre a levél íróját. Tárgyi 

tévedések vannak a levélben. Miért írja, hogy a CKÖ elnök testületi tag? Nem az, csak tanácskozási 

joga van, de szavazati joga nincs. Tehát sem Szőrös Zoltán, sem Rácz Tamásné nem testületi tag. A 

problémánk az volt, hogy nem tudtunk a településen lévő közérdekű munkáról és így felmerült a 

gyanú, hogy a családon belüli problémákat így oldják meg. Erre nem ilyen levelet kellett volna írni.  

Papp Gábor alpolgármester: Le volt kapcsolva a villany, az áram náluk, hogy végezhettek ott 

közérdekű munkát? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Azokat a tevékenységeket írták le, amelyeket a 

közmunkások csináltak meg. 

Józsa Zoltán képviselő: És azt is el kell mondani, hogy a lakosság nem akarja, hogy a bűnözők 

nappal felderítsék a terepet, ahová este visszajönnek. 

Papp Gábor alpolgármester: Az önkormányzat alkalmatlan a munkára, mert nem tudunk 

közérdekű munkát biztosítani? Ez felháborító. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Egy 120 ezer forintos büntetésért 24 napon át kell 6 órát 

dolgozni. 

Papp Gábor alpolgármester: Ennyiért én is elmennék dolgozni. 

Józsa Zoltán képviselő: Válaszolni is kell a levélre, de hívjuk meg ezt az urat. 

Homoki Gábor képviselő: Engem az háborít fel, hogy meg sem kérdeztek minket. 

Józsa Zoltán képviselő: Ez már a bulvár sajtó kategóriája. Másnak ment a levél, mi csak 

másolatban kaptuk meg. Másnak ilyen levelet ír rólunk? 

Holecz Sándorné képviselő: A tisztességes embernek már semmihez nincs joga. A bűnözőket 

védik, nem az állampolgárokat. 

Homoki Gábor képviselő: Ez meghurcolása a testületnek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, nekik az ő szavuk többet ér, mint a miénk. 

Józsa Zoltán képviselő: Ilyet nem lehet leírni egy polgármesterrel szemben. 

 

A polgármester 20.25 órakor szünetet rendelt el. Az ülés 20.35 órakor folytatódott. 

 

B) Mozgókönyvtári szolgáltatás 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Varsány Község Önkormányzata jelezte Szécsény 

Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának, hogy 2011. évben csatlakozni kíván a 

mozgókönyvtári szolgáltatásokhoz. Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 

2011. február 9-i ülésén megtárgyalta és 17/2011. (II.09.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
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támogatja Varsány Község Önkormányzatának csatlakozási szándékát. Kérem a testület 

véleményét, hogy hozzájárul-e Varsány csatlakozásához. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2011.(II.14.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

döntött arról, hogy jóváhagyja Varsány Község Önkormányzatának 

mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő csatlakozását. 

A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást változtatás 

nélkül elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a módosított Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

   körjegyző 

 

C) Intézményi térítési díjak 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Felül kell vizsgálni az intézményi térítési díjakat. A 

rendeletmódosítást a következő ülésre tervezzük. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, zárt 

ülést rendelek el. 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20.55 órakor bezárta, az ülés zárt 

ülés keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


