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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 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 

  Harangi Árpád meghívott 

  Kiss László meghívott 

  Lakos Lajos meghívott 

  Dr. Balla Tibor meghívott 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet a rendes testületi ülésen, 

külön köszönti a tanácskozási joggal résztvevő meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a 

képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Javasolja a napirendi 

pontok elfogadását az alábbiak szerint: 

 

Napirend javaslat: 

 

1. Kincsem Hungária Szövetkezet tájékoztatója 

 Előterjesztő: Harangi Árpád 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3. Alapszolgáltatási Központ beszámolója 

Előterjesztő: Holecz Sándorné intézményvezető 

4. Intézményi térítési díjakról szóló rendelet elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. Az Önkormányzat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

6. Endrefalva Község Önkormányzata gazdálkodási programjának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

7. A 2011. évi Közbeszerzési terv elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

8. Szociális rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

9. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

10. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 

A képviselő-testület a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 
 

1. Kincsem Hungária Szövetkezet tájékoztatója 

 Előterjesztő: Harangi Árpád 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az első napirendi pont a Kincsem Hungária Szövetkezet 

tájékoztatója, át is adom a szót Harangi Árpádnak. 

Harangi Árpád meghívott: Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk és meghallgatnak 

minket. Egy pár szóban bemutatnám magunkat, energetikai rendszereket illetően Kiss László 

kollégám tud a felmerülő kérdéseikre válaszolni, mezőgazdaságot érintő területtel Lakos Lajos 

foglalkozik, jó magam Harangi Árpád, viszem a Szövetkezet szervezést, a területi rezidensi 

feladatokat Balla Tibor koordinálja a gyakorlatban. A jövetelünk lényege egyszer egy energetikai 

kérdés, amennyiben van ilyen energetikai vagy költségcsökkentés irányú, szándék, elképzelés az 

önkormányzatnál, ennek a technikai kivitelezésére a helyi kisfogyasztókat beleértve is, vagy akár az 

önkormányzati iskola, vagy intézmény hátterének az energetikája terén tudunk javaslattal élni. 

Szívesen élnénk kidolgozott javaslattal, kezdve a hőenergia, a napenergia hasznosításának 

lehetőségeivel, gyakorlatilag nagy részt magyar fejlesztésekkel dolgozunk, a háttérben mindig - 

akár a napenergia, akár a szélenergia, akár a földhő hasznosítása terén -, meglévő, kipróbált 

referenciával bíró magyar fejlesztők vannak a szövetkezetünk hátterében, ezt a hátteret szervezzük 

mindig az adott igényekhez, ha van igény. Gyakorlatban a mezőgazdasági területben is 

gondolkodunk. Ha mezőgazdasági terület van az önkormányzat mögött, akkor erre is ki tudunk 

dolgozni javaslatot, amely a mezőgazdasági termékek előállítását jelentheti a földterületen pl.: 

csicsóka vagy más haszonnövények. Minden esetben olyan termékeket, amelyeknek a termesztése 

és a helyi feldolgozása kisüzemi. Kisüzemi környezetben gondolkodunk, amely eredménye megint 

energetikai bevétel, energetikai érték. Például áram, vagy visszahasznosított hő. A hő esetében 

kérdésként merülhet fel, hogy hol tudják fogadni. Van-e olyan létesítmény, amely képes fogadni, ha 

nincs, akkor a megtermelt mezőgazdasági alapanyagok szárítása, aszalása, gyógynövények szárítása 

terén tudunk javaslatot tenni. A lényeg a piac. A mi szövetkezetünk oldaláról azt a piacot 

szeretnénk felajánlani, amelynek a megszervezése lehet mezőgazdaságra épített magasabb bevitt 

értékű feldolgozott termék, ez lehet egy mezőgazdasági területen előállított szárítmány, közben a hő 

kivétele, a hő visszahasznosítása, felhasználása, vagy pedig az energetikai hasznosítás. Hogy 

tudunk olcsóbban energiát előállítani a területen az önkormányzat számára. Ha közvetlenül az 

önkormányzat ezt nem tudja hasznosítani, akkor az önkormányzat mögött lévő partnerek számára 

tudunk ilyen javaslattal élni. 

A fő kérdésköröket így tudnám összefoglalni. Az energetikai rendszer kidolgozásában Laci tud 

javaslattal élni, ha mezőgazdasági hátterű ez a lehetőség, például megtermelni valamit, olyan 

növényeket, aminek az előállítása lehet élelmiszer irányú, energetikai irányú, később jószág irányú, 

akkor ezeket tudjuk ajánlatban az asztalra tenni. Az egésznek a pénzügyi, gazdasági, szervezési 

hátterét, hogy tudjuk összehangolni az önkormányzat igényeinek megfelelően, abban merném én a 

feladatot vállalni. Hogy tudunk ebből egy helyi történetet, együttműködést kialakítani. Ebben 

szeretnénk segíteni és részt venni. Nagy örömmel fogadjuk a kérdéseket, amennyiben most nem 

tudunk rá válaszolni, akkor írásban fogunk válaszolni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nálunk az iskolában 2006-ban készült el a fűtés, 

fenntartási kötelezettségünk van 5 évig, az akkori időben elég energiatakarékosnak mondható kazán 

lett felszerelve. Ugyanez van az óvodában is. Ezek a feladatok tehát előttünk állnak, hiszen most jár 

le az 5 év. Nagyon jó lenne, ha ezekre az intézményekre egy költségtakarékosabb fűtési megoldást 

találnánk. A másik, amely megfogott, az a mezőgazdasági termékben rejlő lehetőség. Ezen a héten 

két kérdőívet is kaptunk, amely a mezőgazdasággal kapcsolatos. Fel kell mérnünk a 

munkanélkülieket, fel kell mérnünk kinek, milyen állattartási lehetőségei vannak most, milyeneket 

lehetne létrehozni. A kistérségi stratégia kidolgozásakor is arra jutottunk, hogy csak a 

munkalehetőség hozná ki az embereket a mélyszegénységből. Megint onnan kellene elkezdeni, 

hogy az embernek a kertjében kellene megtermelni azokat a termékeket, amelyek a saját 
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szükségletei kielégítéséhez kellenek. Legalább azokat nem kellene megvásárolnia egy családnak. 

Hogy a településen mi milyen szinten, módon tudjuk ezt megvalósítani, amikor egy 70 %-os 

cigányság van a településen, nem tudom. A cigányok nem nagyon szeretnek a mezőgazdaságban 

dolgozni. Részt vettünk a szociális földprogramban is, de sajnos nem sok eredménnyel, mert a 

legtöbben a kiosztott csirkéket, gombákat megették, a vetőmagot, krumplit nem ültették el. 

Valamilyen úton el kell indulni, mert az önkormányzat ezt a szegénységet nem tudja lekezelni. 

1300-an vagyunk a településen, több mint 200 segélyezettünk van, biztos nincs olyan család, amely 

valamilyen módon nem lenne érintve a munkanélküliség által. 

Harangi Árpád meghívott: Értem. Nekünk a szövetkezeti múltunkat tekintve - 6-7 éve szerveződött 

a szövetkezet – többek között olyan partnerek is részt vesznek benne, akik már 80 %-os 

kisebbséggel is dolgoztak. Pár ember nagyon nagy koordinációs munkájával elérték pár év alatt, 

hogy be kellett zárni a kocsmát, önfenntartó rendszerek jöttek létre. A kisebbség is elkezdett 

jószágot tartani és nem fosztani, ezekről vannak irodalmak, referenciák. Aztán ezeket a politika 

vitte rossz útra. Olyan munkahelyteremtő közösséget szeretnénk létrehozni az önkormányzat 

közreműködésével, ahol legalább a kétéves finanszírozása az embereknek dotált az állam részéről 

80-90 %-ban. Ha a végeredmény egy termék, akkor arra mi piacot tudunk szervezni. A szövetkezet 

rendelkezik raktárbázisokkal, logisztikával. Például ha csicsókát termelünk, azt nem lehet helyben 

eladni, annak piac kell. Ebben működnénk közre. A szociális szövetkezet megszervezés lehet egy 

közös munka, a piac megszervezése a szövetkezet részéről, valamint egy helyi kisközösség 

létrehozása. Nemcsak az önkormányzatot, hanem a gazdálkodókat bevonva egy „hangyaközösség” 

létrehozásában is gondolkodunk. Én évekig éltem a határ túloldalán. Az Ipoly túloldalán szerveztem 

főleg ezt a mezőgazdasági alapú növénytermesztést és az arra épülő visszahasznosítást. Több 

helyen Szlovákiában létrejöttek kisüzemek, amelyek igen jól fönntartják a kisközösségeket. Ezek 

nincsenek messze, be tudjuk őket mutatni. Szívesen állunk rendelkezésre ezeknek a programoknak 

a javaslati szintű kidolgozásában. A gesztor mindig az önkormányzat, a gazdasági folyamatok itt 

zajlanak az önkormányzatnál. A legfontosabb, hogy olyan eredményt hozzon, amely mérhető. 

Ezeket szintén segítünk kialakítani. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A szécsényi kistérségben van már egy kezdeményezés a 

szociális szövetkezetre, nem tudom, ismerik-e esetleg? 

Harangi Árpád meghívott: Igen, hírből. Hallottuk, hogy problémák is voltak. A szociális boltnak és 

a szociális szövetkezetnek volt egy politikai „felfújása”. Ez sok esetben nagypolitikai lufi lett, aztán 

magukra lettek hagyva. Érdeklődve várjuk a fejleményeket. Mi most hátrébb léptünk a szociális 

bolt elképzeléstől, szeretnénk más úton elindulni. Fontosnak tarjuk a kisebbség problémáinak azt a 

fajta kezelését, amely a kiutat jelenti. Mi megnézzük, hogy mi van helyben, a helyi történetben mi a 

kérdés, mi a lehetőség, és ha igénylik, rendelkezésükre bocsájtunk egy szakembert. A gazdasági 

háttér megteremtésében is szeretnénk szerepet vállalni. Áprilisban erre remélhetőleg már sor kerül, 

itt az önerőre gondolok. Budapesten jó pár helyi cigány önkormányzati vezetővel kezdtünk 

paktumot kötni, hogy ha találunk egy pincehelyiséget, akkor azt eldöntjük, hogy mire alkalmas, azt 

jó kezű szakemberekkel felújítjuk. Abba a helyiségbe egy kis lakóközösségeknek a szövetkezet 

odaszervezi a termékeket adott áron, adott időre, ha a lakóközösség vezetője leírja, hogy mennyi 

terméket kér. Legalább az alapvető élelmiszerek legyenek elérhetőek. Ha nem élelmiszer irányú az 

érdekeltség, el tudunk menni a helyi kisközösségek szervezésének irányába is. 

Kiss László meghívott: Itt az elv a fontos, ha megszületik egy döntés. Pénzt nem fog kapni egy 

kistérség sem, viszont el lehet érni egy 20-30-os megtakarítást, amelyet be lehet fektetni máshová, 

olyan helyekre, ahol rések vannak. Ebben tudunk segíteni igazán. Átnézzük a rendszereiket, 

elmondják, mit éreznek Önök problémának, rámutatunk azokra a lehetőségekre, ahol 

megtakarításokkal pénzt tudnak felszabadítani. A pénz minden önkormányzatnak jól jön. Bármilyen 

ötlet van, megnézzük, hogy műszakilag, gazdaságilag lehetséges-e és akkor elveket tudunk 

prezentálni. 

Harangi Árpád meghívott: Nagyon fontos a projektszintű együttgondolkodás. Az önerő 

megteremtésének is van technikai lehetősége, azzal, ha egy földterületet, boltot beviszünk egy 

projektbe. A piaci értéke is a projektnek megjelenhet. 
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Kiss László meghívott: Csodák itt nem lesznek. Azt kell csinálnunk, amiben lehetőségünk van. Más 

rátekintésük van ezekre a dolgokra Önöknek és nekünk. Ezért kell együttdolgoznunk. Nincs más út. 

Harangi Árpád meghívott: Tudunk segíteni referenciával, akár a túloldalról, akár Magyarországról. 

Több település van, ahol elindult pár millió forintos fejlesztés. Ha azt előre jól ledokumentálták, 

végigkérdeztek mindent, kevésbé tudtak az utólagos támadások terítékre kerülni. Mindig jönnek 

utána azok az erők, akik addig nem csináltak semmit, de nemtetszést nyilvánítanak. Ezeket előre 

tisztázni lehet, ebben is tudunk segíteni. A megfelelő referenciákat fel tudjuk mutatni. 

Józsa Zoltán képviselő: Elnézést uram, de az egésznek a megértéséhez egy egyszerű konkrét példát 

tudna nekünk mondani? Nem tudom milyen község így és így csinálta, ez meg ez volt és ez lett. 

Harangi Árpád meghívott: Persze. Játszótér felújítás volt. Azért buktatták meg a polgármestert, 

mert csinált valamit. A játszótérépítés akkora vihart kavart, pedig az mindenkinek jó volt. Óriási 

ellentét volt. 4 évig nem volt az a polgármester. Ez elgondolkodtatott minket, ez a történet, hogy mi 

lehetett a baj. Az információáramlás nem volt megfelelő. Erre is előre rá kell készülni. Az, hogy mi 

ajánlunk valamit, az egy felelősség is azokkal szemben, akik ezt fogadják. Voltak problémák. 

Emberi problémák… 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A képviselő úr nem ezt kérdezte. 

Kiss László meghívott: Milyen konkrét beruházások, fejlesztések voltak. 

Holecz Sándorné képviselő: Félre tetszett érteni. Egy egyszerű példát… 

Józsa Zoltán képviselő: Amikor egy beruházás elkezdődött, hogyan sikerült értékesíteni a terméket, 

hogyan sikerült a jogszabályoknak, előírásoknak megfelelni? 

Harangi Árpád meghívott: Az önkormányzat mögött lévő, az önkormányzat technikai 

környezetében lévő igényeket, lehetőségeket vesszük figyelembe. A világítás, háttér intézmények, 

iskola, óvoda fenntartási költségeinek csökkentését merjük javasolni bizonyos technikákkal, 

beruházásokkal. Ezek pár százezer forintos beruházásoktól a pár milliósig terjednek és elérik azt a 

hasznot, azt a költségcsökkentést, amellyel megtérül a beruházás. Amikor vállalkozói kört keresünk 

meg, az egy más tárgyalási terület. Nekik külön tájékoztatást adunk. Például piacszervezéssel is 

foglalkozunk. Elmegyünk az adott település vezetéséhez és elmondjuk, hogy amennyiben egy 

piacot tudnak biztosítani a helyi kistermelőknek, akkor az mivel jár. A következőkben mi a 

termelőkkel beszélgetünk, hogy megszerveztünk egy ilyen piaci lehetőséget, oda lehet szállítani. 

A 2000 fő alatti településekre sok olyan kedvezmény fog vonatkozni, amely a nagyobb 

településekre nem vonatkozik. A piacszervezésben az önkormányzatok, szakhatóságok engedélye a 

mérvadó. Energetikai szempontból megint az önkormányzattal kell egyeztetnünk. A beruházással 

kapcsolatos engedélyeztetési eljárásra a műszaki szakemberünk tud válaszolni. Én közgazdász 

vagyok, a gazdasági kérdéseket fogom össze. Minden a beruházás nagyságától is függ. Mi olyan 

beruházásokban gondolkodunk, amelyekhez nem kellenek hatástanulmányok, előtanulmányok és 

egyéb engedélyeztetési eljárások. Az önkormányzat mindenhez kell. 

Kiss László meghívott: Olyan rendszerekkel foglalkozunk, amelyek nem igényelnek nagy 

beruházást, amelyekhez nem kellenek hosszú engedélyezési folyamatok. Általános bejelentési 

kötelezettség van szélkeréknél, hőszivattyúnál. Inkább kis rendszereket dolgozunk ki, nem egy nagy 

várost akarunk üzemeltetni. Inkább több kis rendszert telepítünk, amely azt az intézményt szolgálja. 

Harangi Árpád meghívott: Amennyiben felmerül egy épület, annak a műszaki adatai adják a 

számítás alapját. Ezek a korszerűsítésbe beleférnek. 

Józsa Zoltán képviselő: Ezek támogatott dolgok? 

Harangi Árpád meghívott: Vállalkozás esetében általában 50 %-os a támogatottság, az 

önkormányzatoknak magasabb, 85-90 %-ig lehet elmenni. Térségtől is függ a támogatás mértéke. A 

pályázatokat februárra ígérték, de sok mindent elhalasztottak az őszre, sok minden pedig most jön 

ki, így időben vagyunk, ezért is jó most a kapcsolatfelvétel. Még referenciákat is tudunk mutatni. 

Papp Gábor alpolgármester: Mibe kerülne ez nekünk? 

Harangi Árpád meghívott: A bevitt munkától függ. Ezt nem tudjuk előre. Azt a rendszert tudjuk 

ajánlani, hogy az önkormányzatnak ez egy minimális hozzájárulás, de anyagi terhet nem jelent, 

hiszen az önkormányzatoknak nincs anyagi bázis és nem is várható. Célfeladatokat kell tisztázni. 

Az önkormányzat is benne van, de nem pénzzel. Földterülettel, vagy ingatlannal, amely 
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hasznosításra kerül, a mi munkánk eredményeképp értékesebb lesz. Ebből az értéknövekményből 

vesszük ki mi a részünket. Ezt tudom szerződéses formában is ajánlani. Abban vagyunk érdekeltek, 

hogy egy meglévő értéknövekményével hozzunk létre értéket, vagy azt működtessük azon a 

megnövelt értéken. Ez lehet műszaki többletérték, vagy egy gazdasági bevétel, vagy egy későbbi 

költségcsökkentés. Ebből vesszük ki vissza azokat a bevételeket, amelyek nekünk ráfordításként 

keletkeztek az elején. Hogy konkrétan mibe kerül, az mindig a konkrét feladattól függ. Teljes 

elfogadottság kell, számunkra itt dől el minden. Ne akkor álljon meg a dolog, amikor már sok 

munkát beleviszünk. 

Kiss László meghívott: Ha van egy közös érdek, meg kell támogatni és végig kell vinni. Egy 

beruházás akkor van kész, ha át van adva. Az, hogy megtervezzük és belefogunk, akkor már nem 

szabad megállni, mert akkor az már veszteséges lesz, hiszen voltak kiadásaink. Egy beruházásban 

dátumok vannak, akkor nyereséges, ha az időre megvalósul. 1-2 hónap után nem lehet abbahagyni. 

Ha tíz felé indulunk, nem érünk el semmit és félig ne csináljunk semmit, az kidobott pénz, energia 

és idő. 

Harangi Árpád meghívott: Mindannyiunk érdeke, hogy ha megszületik egy döntés, annak 

maximális támogatottsága legyen. Ez a kötelezettségünk, hogy minden olyan dokumentációs, 

információs hátteret átadjunk, amelyre jöhet kritika, de akkor azt beszéljük meg és zárjuk le akkor. 

Ne maradjon olyan, ami később jöhet elő. Az előtervezés kicsit több nálunk mindezek miatt. Inkább 

tartson két hónappal tovább, de minden rendben legyen. Ha helyben elindul valami, az jó tud lenni. 

Balla Tibor meghívott: Az én területem a következő három terület: szociálpolitika, egészségügy és 

környezetvédelem. Mindhárom terület a kisujjamban van, mert hát ezekkel foglalkoztam az egész 

életemben. Az első kérdésem, hogy hány olyan társadalmi szervezet van a településen, amelyeket 

be lehetne vonni? Ahhoz, hogy az emberek tudjanak arról, hogy most itt voltak Budapestről a 

testületi ülésen, mindenképpen szükség van a kommunikációra. Kell egy újságírót szerezni, aki 

hajlandó a témával foglalkozni. Fel kell venni azokkal az emberekkel a kapcsolatot, akikre a 

kisközösségek hallgatnak. Gondolom, van Nyugdíjas Klub, kisebbségi önkormányzat, szülői 

munkaközösség, ifjúsági klub. Ezekkel az emberekkel minél előbb le kell ülni és meg kell beszélni, 

hogy mi az az értelmes dolog, amit Endrefalván meg lehet csinálni. Elhangzott, hogy az 1300 fős 

településen 70 % az etnikumhoz tartozik. Közöttük is nagyon sok értékes ember van 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem is mondta senki, hogy nincs. 

Balla Tibor meghívott: Én nagyon sok emberrel tartok kapcsolatot, engem nem érdekel, ki milyen 

bőrszínű, milyen végzettsége van, stb. ember legyen, emberi szót lehessen vele váltani. Nagyon sok 

olyan fiatal van, akivel már én is beszéltem és szeretnének dolgozni, de nem tudnak dolgozni, vagy 

azért mert nincs képessége hozzá, vagy azért mert nincs munkahely. Jön a tavasz, jönnek a tavaszi 

munkálatok, de gondolni kell arra is, hogy ha az emberek elültetnek valamit, akkor azt hogyan 

tudják értékesíteni majd. Hogyan tudnak olyan üzletet létrehozni, ahová a megtermelt felesleget az 

ember majd be tudja vinni. Egy ilyen üzlet köré alakulhat ki majd a piac, ahol az igazi magyar 

termelő áruját majd meg lehet kapni. Hogy lesz a falunak tisztességes élelmiszere, ha leállnak az 

emberek azzal a gondolattal, hogy nem érdemes termelni, mert nem tudom majd eladni. Erre is 

most kell gondolni, mielőtt elkezdünk termelni. A késlekedés a tett halála. Minél hamarább lépni 

kell. Fórumokat kell meghirdetni, hogy tudjanak az emberek arról, mit szeretne csinálni Endrefalva, 

hogy publikus legyen. Ahhoz, hogy kommunikálni lehessen, mindenkit emberszámba kell venni. 

Azokkal az emberekkel kell leülni, akikre odafigyel a többi ember. Amennyiben olyasmire van 

szükség, hogy előadást kell tartani, szívesen felajánlom a segítségemet. Indul majd a hársfavirág 

gyűjtési szezon, kamillát, kakukkfüvet, gyógynövényeket lehet majd gyűjteni, szárítani. Európában 

nagy piaca van a magyar gyógynövényeknek. Gombabegyűjtést is lehetne szervezni. Csak azért 

szólaltam fel, mert én vagyok itt a területi koordinátor, a kapcsolatrendszerem bőven megvan. 

Harangi Árpád meghívott: Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettünk. Írásban szívesen 

válaszolunk a kérdésekre és jövök személyesen is, ha igény van rá. 

Józsa Zoltán képviselő: Tavaly a közmunkában akartuk a gyógynövénygyűjtést szorgalmazni, de 

sajnos akkor még nem volt meg a kapcsolat Önökkel. Most legalább tudjuk, hová kell fordulni. 

Nem tudtuk akkor, hogy mit, hová, nem tudtuk a területi lehetőségeinket. 
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Kiss László meghívott: Persze, kell a szakember, aki elmondja, hogy mit, hogyan, miért. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nálunk nagyon dolgos cigányok vannak, csak az iparban 

dolgoztak, nem a mezőgazdaságban. Nagy kertek vannak, de ha 20 %-nak művelve van a kertje, 

sokat mondok. 

Harangi Árpád meghívott: Volt már ilyenre is példa, szívese hozunk referenciát. Elhangzott, hogy 

miért éri meg a szövetkezetnek. Nálunk van egy működési norma kódex, amely azt tartalmazza, 

hogy a haszon több mint 50 %-át vissza kell osztani a termelésre. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatót. 

 

A polgármester 18.00 órakor szünetet rendelt el, az ülés 18.30 órakor folytatódott. A meghívott 

vendégek a szünetben távoztak az ülésről. 

 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az utolsó ülés óta az alábbi események történtek: 

- Itt volt az építésfelügyelet a kultúrház és a ravatalozó építésével kapcsolatban, meg volt a 

vizsgálat, minden rendben van. Volt olyan tervünk is, amely a többieknek nincs. 

- A biztosító többször keresett, hogy kössünk szerződést a ciklus végén lévő végkielégítésekre, 

előmegtakarítási program, de szerintem most nem áll úgy az önkormányzatunk. 

- Az ÉMOP pályázat során be lett nyújtva a számla, az első 15 millió forintos számla a 60 millióból. 

El kezdtük összeállítani a kifizetési kérelmet. Kifizettük a műszaki ellenőrt és az áfát. Bíztatnak, 

hogy 30 nap alatt kifizetnek, de ha valamilyen hibát találnak, hiánypótlásra szólítanak fel és már 

mindjárt nem 30 nap az a 30 nap. A kivitelező is panaszkodik, hogy sok helyen bent álla pénze, 

mert nem fizetik ki a benyújtott számláit. Nem nagyon jönnek a pályázati pénzek. 

- A ravatalozónál már behálózták a mennyezetet, leglettelték, le van meszelve egyszer. Van szép 

bejárati ajtónk, színes üvegeket tettek bele. 

- Úgy volt, hogy szervezünk egy orgonahangversenyt, de sajnos elmarad. Az Ella István 

orgonaművész feliratkozott egy ingyenes turnéra, de rájött, hogy ezt nem tudja teljesíteni. Kijött 

egyszer, megnézte, de aztán azt mondta, hogy kellenének vele más művészek és 100.000 Ft-ort kért 

volna. Ha ő ingyen vállalta volna, hogy orgonál, az útiköltséget ki tudtuk volna fizetni, de fellépti 

díjat sajnos nem. Így nem tudtuk felkérni. 

- Elsejétől megjött az első turnus a közfoglalkoztatásban. 20 ember van 4 órás foglalkoztatásban. 

Háromszor kellett mennem a munkaügyi központba, hogy fel tudjak venni 20 embert. Gondoltam 

rá, hogy nem mindenki fogja ezt elvállalni, és a 30 napos munkát megpróbálják máshol teljesíteni, 

de nem gondoltam, hogy ennyire nehéz lesz 20 emberrel szerződést kötni. 30 ember kellett ahhoz, 

hogy 20 embert fel tudjak venni, de már megint csak 16 fő van. Nagyon elterjedtek most a 

részmunkaidős, 4 órás foglalkoztatások. Hallottam olyat is, hogy van olyan, aki kifizeti maga után a 

járulékot, mert ha eljönne, felvesznek a helyére valakit és fél, hogy utána nem mehet vissza. 

Papp Gábor alpolgármester: akik itt vannak, hánytól, hányig dolgoznak? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Március 1-től lett felvéve 20 ember 8-12 óráig, amiből 

16-an vannak. Május 1-től lesz 40 ember a rövidtávúba. Az ÉMOP-ban van 4 ember, ők lesznek 

még májusig. Jön még 5 fő 8 órásba május 31-ig. Április 1-től Fülöp Laci is jön vissza 6 órásba 

közfoglalkoztatás-szervezőnek. Még május 1-től 8 ember 6 órásba jön dolgozni az ÉMOP-ban. 

Projektzárásra rendbe teszik az épületek környezetét is. 4 millió forint volt foglalkoztatásra. 

- Nagy nehezen összeáll a hosszútávú foglalkoztatás is. Innen kell fűnyíró. Két embert gondoltam. 

Május 1-től lehet kikérni őket. Szociális munkás kell 2 fő, árokásásra kell 10 ember, gondolkodom 

rajta, hogy elég lenne 6 órába foglalkoztatni őket. Rövidtávúba is ki lehetne venni még 10 embert. 

Sepregetni kell egy ember. A konyhásokat pedig augusztus 15-től fogom felvenni december 31-ig. 

- Hordtuk a nagycsoportos gyermekeket Gyarmatra iskolaérettségi vizsgálatra, sajnos sokan nem 

feleltek meg. Kiszorítják a kicsiket és normatívát sem kapunk rá, ha 7 évesen óvodába maradnak. 

Homoki Gábor képviselő: Ha bejön az iskolába, termelődik a 2-3 év probléma is. 
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Papp Gábor alpolgármester: Tényleg régen nem volt ilyen, és nem volt probléma. Az 

„agyturkászoknak” kell munka. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kérem a tájékoztatóm elfogadását, de előtte szeretnénk 

bevezetni egy új dolgot, a körjegyzőnő minden ülésen be fog számolni a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról. Felkérem a körjegyzőnőt, hogy tartsa meg a tájékoztatót. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az előző üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szeretnék 

beszámolni. A február 15-i ülésen a 2011. évi költségvetést fogadta el a testület, valamint 

módosította a 2010-es költségvetést. Mind a két rendelet kihirdetésre került. A szükség esetén 10 

milliós forintos bérhitel felvételéről is döntött a testület, a pénzügyi előadó előkészítette a 

hitelkérelmet. Még egy határozat volt, hogy Varsány mozgókönyvtári szolgálathoz történő 

csatlakozását elfogadta a testület, erről a határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a kistérségi 

társuláshoz eljuttattuk. Zárt ülésen belül 20 kérelmet tárgyalt meg a testület, mind a 20 kérelmező 

megkapta a határozatot. 

A március 8-i rendkívüli ülésen módosult a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező 

szakfeladati rend. A MÁK-hoz benyújtottuk a szükséges papírokat. A Kormányhivatalhoz mindkét 

ülés jegyzőkönyvét és dokumentumait beküldtük. 

Két ülés között történt lényeges események, hogy a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási 

nyomtatványok kis tájékoztatóval kiküldésre kerültek. 

- Az adókról szóló értesítések kimentek. A gépjárműadónál kb. 30 gépkocsi kivonatása indult el, 

sokan csak ekkor vették figyelembe a fenyegetésünket. Volt, akinek aztán a kivonatást leállítottuk, 

mert részletfizetést kért, mutatta fizetési hajlandóságát és így megadtuk a részletfizetési 

kedvezményt. Ezeket max. 6 hónapos időtartamra adtuk meg. E hónapban megnőtt a 

gépjárműadóban a bevétel. Volt olyan, aki egy összegben 50 ezer forintot is befizetett. Sokan 

mondják, hogy azért nem fizette be, mert eddig nem ment el az önkormányzat a behajtásban. 

Kiderülnek olyan esetek is, hogy sokaknak már nincs meg az autó, de semmilyen papírral nem 

rendelkezik. Van, aki kölcsönadta másnak, az pedig leadta a MÉH telepre roncsként, de erről papírt 

nem kapott. Nem tudja igazolni sem az adásvételt, sem a leadást. 

- Kutyaügyben még mindig sok a panasz. A szociális rendeletben történő lakókörnyezet rendben 

tartására vonatkozó szabályokat a kormányhivatallal leegyeztettem. Az eb zártan vagy megkötve 

tartásánál az utóbbi nem javasolt. Van ugyanis külön jogszabály erre vonatkozóan. A kedvtelésből 

tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet, amely szerint „patás állatot és 

ebet állandó jelleggel kikötve tartani tilos.” Valamint tilos az ebet tartósan 10 m2-nél kisebb 

területen, valamint tartósan 4 m-nél rövidebb eszközzel kikötve tartani. 

Homoki Gábor képviselő: Mi az a tartós idő? Kennelben tarthatja. 

Papp Gábor alpolgármester: Tényleg mit jelent az, hogy állandó jelleggel? De ha nincs kerítés, 

akkor be kell tiltani. Sok esetben meg kellene vizsgálni akkor azt is, hogy a család jövedelme 

biztosítja-e több kutya eltartását is. 

Józsa Zoltán képviselő: A régi kerítések nagy része már a vasban van. 

Papp Gábor alpolgármester: De azért adta le, mert kellett a pénz a megélhetésre. Akkor hogyan tud 

kutyát tartani? 

Vincze Nikolett körjegyző: A rongyfűtést is leegyeztettem a kormányhivatallal, a szociális 

rendelettervezetben ez is szerepel. Több esetben mentünk ki rendőrökkel helyszínre, a Nógrád 

Megyei Hírlapban is megjelent egy írás ezzel kapcsolatban. 

Papp Gábor alpolgármester: A nagybátyán élettársa, felesége Szentgotthárdon látta a tévében, 

hogy Endrefalván is gond a rongyfűtés. 

Homoki Gábor képviselő: Ezek, amiket a körjegyzőnő elmondott már nagy dolgok. Ha az adó 

kintlévőségből már 100.000 Ft bejön, az is haladás. 

Deák Sándorné képviselő: Történtek dolgok, amikre felfigyeltek. 

 

A képviselő-testület a beszámolókat egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester 19.21 órakor 

szünetet rendelt el, az ülés 19.33 órakor folytatódott. 
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3. Alapszolgáltatási Központ beszámolója 

Előterjesztő: Holecz Sándorné intézményvezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az anyagot Holecz Sándorné, Zsuzsika, az 

intézményvezetője elkészítette, mi kiküldtük. Szeretném kérdezni, Zsuzsikát, hogy van-e 

kiegészítenivalója? 

Holecz Sándorné képviselő: Remélem sikerült átnézni a beszámolót. Az utóbbi évben 

megnövekedett a gyermekjóléti szolgáltatásban és családsegítésben megfordult esetek száma. Ezek 

sok energiát emésztenek fel. A feladatnövekedést részben jogszabályi változások, részben az 

életkörülmények lényeges romlása hozta. Az 50 órás hiányzás miatti iskoláztatási támogatás 

felfüggesztése, valamint a védelembe vétel sok plusz adminisztrációt okoz, energiát, időt vesz el 

más tevékenységtől. Az én munkaidőm úgy van szabályozva, hogy 20 óra családsegítés, 20 óra 

gyermekjólét. Még szerencse, hogy Csonka Tímea mellettem dolgozik. Ismertem őt, tudtam, hogy 

ilyen a munkavégzése. Egy év alatt megnövekedett a rendszeres szociális segélyezettek száma is, 

akiknek velünk kell tartani a kapcsolatot. A jelentkezést sokan nem ismerik. Nagyon 

nyomtatványmennyiséget kell kitölteni. Eredményt sajnos nem lehet elérni, mert munkahelyet 

egyikünk sem tud számukra biztosítani. Az a jogszabály, pedig amely az 55 éven felülieket kizárja a 

közfoglalkoztatásból, nem jó, mert ők tényleg szokták a munkát és még tudnának dolgozni. A 

családsegítés minden egyes korcsoportot érinti. Elég sok ember megfordul nálunk, évenként 

növekednek a forgalmi napló adatai. A 20 órás heti munkaidő az irodai munkára nem elég, hiszen 

10-12 órát is dolgozunk a nagy adminisztráció miatt. Kimerülve, ingerülten dolgozik az ember, 

minden változik. Könnyebb lenne, ha nem területi iroda lenne, hanem egybeesne az 

Alapszolgáltatási Központ helye és az iroda helye. Bizonyos dolgozókat jobban be lehetne vonni a 

munkába, ellenőrzés, koordináció területén is hatékonyabb lenne a munka. Ezeket tapasztalatok 

alapján tudom elmondani. Itt is szeretnék köszönetet mondani Deák Sándor klubtagnak a 

segítségéért, a felajánlásaiért, az ajándékokért. Nincs még egy ilyen ember. Sokan mondják, hogy 

megteheti. Én erre azt mondom, hogy azt is megtehetné, hogy nem a közösségre költi, hanem 

magára. Próbálok minél több időt a klubban is lenni, mert igénylik az emberek. Egész évben 

igyekeztünk takarékosan gazdálkodni, de akkor is kell az önkormányzat hozzájárulása. Az adott 

létszám kereteket próbáljuk kihasználni, ellátni minden gondozáskérőt. Minden olyan segítséget 

szeretnék megköszönni a polgármester asszonynak, képviselő-testületnek, amit kaptunk, a jövőben 

is számítunk rá. Úgyhogy köszönjük szépen. 

Deák Sándorné képviselő: Mi is köszönjük szépen, nagyon részletes volt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Deák Sándor esete tényleg egyedüli, így én is a 

képviselő-testület nevében a körjegyzőnővel küldtem a nőnapi rendezvénykor neki egy üveg bort 

köszönetképp. Biztos, hogy nem hagyjuk az időseket, segíteni, támogatni fogjuk őket, akár az 

intézmény, akár a kisbusz biztosításával. Reméljük, hogy a pénz is elég lesz. 

Józsa Zoltán képviselő: Javaslom, hogy falunapon is köszönjük meg ennek az úriembernek a 

hozzáállását! Itt az emberek mentalitása 99 %-ban az, hogy mit tehetne értük az önkormányzat, 1 

%-é pedig, hogy ők mit tehetnek az önkormányzatért. Az éremnek két oldala van. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, akkor már két embert is köszöntünk. Hrúz Istvánné 

nyugdíjba vonult köztisztviselőnket és Deák Sándort. 

Homoki Gábor képviselő: A beszámolóban olvastam, hogy 1304 főből a 18 éven aluliak száma 366 

fő, majdnem a lakosságnak az ¼-e. Ez óriási dolog. Kiemelném azt is, hogy egyre terjed a 

fiatalbűnözés. Előbb-utóbb tettlegességig fajulnak a lopások, rablások, betörések is, mert az 

emberek már nem bírják, mivel semminek nincs következménye. 

Józsa Zoltán képviselő: Azt olvastam a beszámolóban, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás célja 

többek között a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. Sok esetben viszont a család 

a veszély. Egyeseknél az a közösség, amelyben laknak, ez okozza magát a vészhelyzetet. 

Holecz Sándorné képviselő: Ezért kell a családot segíteni, hogy ez megszűnjön. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Holecz Sándorné képviselő érintett, kizárja-e őt a testület 

a beszámoló elfogadásából? 
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A képviselő-testület egyhangúan úgy döntött, hogy Holecz Sándorné képviselőt, az érintettet a 

döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2011.(III.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Alapszolgáltatási Központ 2010. évi beszámolóját és azt az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Homoki Gábor képviselő 20.30 órakor távozott az ülésről. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönjük szépen Zsuzsika a munkátokat! Kérem a 

testülettől az Idősek Klubja házirendjének elfogadását is. A házirend a klub nyitvatartási idejének 

változása, valamint a klub alapfeladatát meghaladó programok és ezek térítési díjának szabályozása 

miatt kerül módosításra. Holecz Sándorné képviselő érintett a témában, kizárja-e a testület a 

döntéshozatalból? 

 

A képviselő-testület egyhangúan úgy döntött, hogy Holecz Sándorné képviselőt, az érintettet a 

döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2011.(III.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Idősek Klubja Házirendjét és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

(A házirend a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

4. Intézményi térítési díjakról szóló rendelet elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az intézményvezető előkészítette a térítési díjak 

számításának alapját. Meg vannak a szabályai, hogy hogyan kell ezt kiszámolni. Figyelembe kell 

venni az önköltséget, az ellátottakat és a normatívát. Zsuzsika ezt alaposan kiszámolta. 

Holecz Sándorné képviselő: Legalább az étkezési díjakat nézzük meg. Javaslom, hogy adjunk 

kedvezményt az időseknek a jövedelem alapján. A sávos részét meg kellene nézni, ez csak egy 

javaslat. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, de Zsuzsika a javaslatot a tényleges étkezőket 

ismerve tette meg. 

Józsa Zoltán képviselő: Ha engedünk a díjból, azt az önkormányzatnak kell hozzátennie? 

Holecz Sándorné képviselő: Igen. 

Józsa Zoltán képviselő: Eddig is ennyit fizettünk körülbelül? 

Holecz Sándorné képviselő: Alacsonyabbak voltak eddig a térítési díjak. Ezért javaslom ezeket a 

díjakat, ezekkel a kiszállítási díjakat, mert a számításaim alapján ezt tartottam a 

legigazságosabbnak. Minél alacsonyabb viszont a térítési díj, annál többet kell hozzáraknia az 

önkormányzatnak.  

Józsa Zoltán képviselő: Az önkormányzat évente eddig is beletett valamennyit. Most ez hogyan 

változik? Növekszik, vagy csökken, amit az önkormányzatnak hozzá kell tennie? 

Holecz Sándorné képviselő: Csökken. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mivel a térítési díjak emelkednek, az önkormányzati rész 

csökken. 

Józsa Zoltán képviselő: Értem, elfogadom. 

Papp Gábor alpolgármester: Kinek a bére van itt feltüntetve? 

Holecz Sándorné képviselő: Az én béremet csak 50 %-ban lehet felszámolni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom elfogadásra. Ezen már két hete dolgozott az 

intézményvezető, alapos, részletes munka, köszönjük. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 

az intézményi térítési díjakról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2011.(III.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi térítési 

díjakról szóló 4/2011.(IV.01.) önkormányzati rendeletében meghatározott házi 

segítségnyújtási és nappali ellátási térítési díjak megfizetését az igénybevevőkre nem 

érvényesíti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Csonka Tímea képviselő: Ügyes voltál Zsuzsika nagyon. 

 

5. Az Önkormányzat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A múltkor az SZMSZ-ben lévő szakfeladatokat 

módosítottuk a közfoglalkoztatás miatt. Most a költségvetést is ehhez igazítanánk. Külön kellett 

bontani a rövid és a hosszú távú közfoglalkoztatás miatt. 
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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 

5/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

6. Endrefalva Község Önkormányzata gazdálkodási programjának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az alpolgármester tett bele nekem még javaslatokat, 

például a közvilágítás korszerűsítését. Több helyre tett még javaslatot parkosításra, vagy a 

csapadékvíz elvezetésnél konkretizálta, melyik szakasz. A temetőnél kinti wc-re tett még javaslatot. 

Papp Gábor alpolgármester: Rendbe kell hozatni. A közvilágítással az a gondom, hogy a Vosztok 

úton minden oszlopon lámpa van, a darálósor úton meg szinte sötét van, a Petőfi úton is szinte csak 

kettő van. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ez egy négy éves program, célok, az apró munkákat nem 

tartalmazza. Tavaly is sok mindent meg tudtuk csinálni önerőből is. Saját erőből kátyúztunk, az 

iskola felújításnál is sok mindent bevállaltunk a plusz munkák miatt. 

Holecz Sándorné képviselő: Nekem tetszik a program, szerintem jó. 

Józsa Zoltán képviselő: Az intézményeink szép lassan rendbe lesznek téve. Minden intézményünk 

átesik egy felújításon. Mióta van önkormányzatiság? 1990 óta? Azóta nem haladt ennyit a falu. 

Papp Gábor alpolgármester: A pályázati rendszerek miatt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Eddig is voltak pályázatok, eddig is én írtam, még sem 

nyertünk. Endrefalva „kiböjtölte.” Elfogadjátok a Gazdasági Programot? 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2011.(III.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Endrefalva 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programját és azt 

elfogadta. 

(A Gazdasági Program a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

7. A 2011. évi Közbeszerzési terv elfogadása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kiosztottuk a Közbeszerzési Tervet is. Törvény határozza 

meg, hogy április 15-ig el kell fogadni. Két dolgot írtunk bele, a TIOP-os pályázatot és a 

településrekonstrukciót, amelyet árvízkárosult településeknek írtak ki. Bár ez utóbbit még nem 

nyertük meg, de beleírtuk. Aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze! 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2011.(III.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Endrefalva 

Község Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Tervét és azt a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadta. 

(A Közbeszerzési Terv a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

8. Szociális rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Átadom a szót a körjegyző nőnek. 

Vincze Nikolett körjegyző: Többször kérte a testület, hogy szeretné egységesben látni a szociális 

rendeletet, így a mostani a módosító rendelettel már egységesbe is van foglalva, félkövérrel 

jeleztem, mi módosulna benne. Azért kell most módosítani a rendeletet, mert változott a szociális 

törvény, a rendelkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló juttatás. Most már ennek 

feltételeként a lakókörnyezet rendben tartását is előírhatja a testület, amelyet viszont a szociális 

rendeletben kell szabályozni. A képviselő-testülettel volt egy munkamegbeszélés, ahol 

megbeszéltünk pár kötelezettséget, amelyeket a Kormányhivatal Törvényességi Osztályával 

leegyeztettem. Ezen egyeztetés eredményeképp az előterjesztésben megtalálható szabályozás 

maradt meg: 

(1) A bérpótló juttatást kérelmező, valamint az ellátás jogosultja köteles biztosítani 

lakókörnyezetének rendben tartását, így különösen köteles az általa életvitelszerűen lakott ingatlan: 

- előtti területet az útpadkáig tisztán tartani, 

- előtti árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan 

elfolyásának biztosításáról gondoskodni, 

- előtti területet, valamint az ingatlan udvarát, gyom-, gaz- és parlagfű-mentesen tartani, 

- terültén tartott ebet, ebeket zárt helyen, körbekerített területen vagy kennelben tartani, 

- környezetét hulladékmentesen, tisztán tartani, 

- területén, valamint az ingatlan előtti területen lévő járda hó- és jégmentesítését elvégezni, 

- területén környezetszennyező anyaggal (műanyag, rongy, stb.) történő fűtéstől, tüzeléstől, nyílt 

égetéstől tartózkodni. 

Kimaradt a kutya kötelező megkötése, azt ugyanis a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról szóló kormányrendelet szabályozza, valamint a szemét mérhető szabályozása, 

például az 1 m3, ugyanis azzal már túlszabályozzuk magunkat. Abból csak a veszekedés lenne, 

hogy az adott szemétmennyiség meg van-e az 1 m3, vagy nincs. 

Több településen megnéztem, hogyan szabályozzák. 

Józsa Zoltán képviselő: A 20 cm is kimaradt. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, mert ha egyszer benne van, hogy gyommentesen kell tartani a 

kertet, akkor utána mégis megengedjük a 20 cm magasságig? 

Holecz Sándorné képviselő: Még annyi sem lehet? 

Vincze Nikolett körjegyző: Lentebb a szabályozás olvasható, mely szerint: 

„(2) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy hivatalos tudomásszerzés 

alapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre 

vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a kérelmezőt, illetve a jogosultat annak 
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teljesítésére megfelelő, de legalább ötnapos határidő kitűzésével a körjegyző - az elvégzendő 

tevékenységek konkrét megjelölésével - felszólítja. 

(3) A helyszíni ellenőrzésre a körjegyző által kijelölt köztisztviselő jogosult. 

(4) Amennyiben a kérelem benyújtója, az ellátásra jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget az 

előírtaknak, úgy a bérpótló juttatást nem lehet megállapítani, illetve a már megállapított ellátást 

meg kell szüntetni.” 

Kérdés lehet még, hogy mikor vizsgáljuk meg a lakókörnyezetet? Most a felülvizsgálatkor, vagy ha 

bejelentés érkezik? Most jelenleg 227 fő aktív korúak ellátására jogosult személy van. A 

felülvizsgálatra április 30-ig sor kell, hogy kerüljön. A határozatban már benne lesz, ha a rendelet 

módosul. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Egyre több a megkeresés, most is van egy felmérés, 

amely a regisztrált munkanélküliek állattartására, növénytermesztésére vonatkozó kérdéseket is 

tartalmaz. Április 5. a határidő. Meg lehetne tenni, hogy ha hétvégén a képviselőkkel felosztjuk a 

falut és ezt ténylegesen felmérjük, akkor a lakókörnyezetet is leellenőrizhetnénk. A Minden 

gyermek lakjon jól programban is állatokat és vetőmagot lehetne igényelni. 

Papp Gábor alpolgármester: Nem lesz egységes, ha nem ugyanaz nézi meg. Van, akinek valami 

szemetes, van, akinek az még nem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A szempontokat kell nézni. 

Vincze Nikolett körjegyző: A rendeletmódosítás érinti még a mellékleteket, amelyeket hatályon 

kívül kellene helyezni, mert a térítési díjakat külön rendeletben szabályozta a testület. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

1/2010. (II.18.) számú rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

9. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Kérdőív 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mit csináljak ezzel a kérdőívvel? 

Papp Gábor alpolgármester: Becsüld meg inkább. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szerintetek a 227 munkanélküliből hánynak lehet 

állattartásra, növénytermesztésre berendezhető infrastruktúrája? 

Józsa Zoltán képviselő: Egy harmadának körülbelül. 

 

B) Ingatlan adásvétel 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kérelemmel fordultak hozzánk a Besztercebánya út 55. 

számú ingatlan hasznosítását illetően. Felajánlotta vételi szándékát, kíván-e a testület az adásvételi 

lehetőséggel? Az értékbecslést is elküldték, amely szerint 4.850.900 Ft az értéke az ingatlannak. 

Józsa Zoltán képviselő: A szomszéd házról van szó? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen. Nem tudom, milyen közösségi helynek lehetne ezt 

használni. 

Deák Sándorné képviselő: Szolgálati lakásnak lenne jól. 

Holecz Sándorné képviselő: Itt vannak a sorházak. Nem javaslom és szerintem most nem indokolt 

nekünk az ingatlanbefektetés. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, meg több olyan ingatlan van, amelyet inkább 

javasolnék megvenni. Az iskola melletti roskadozó ház is jó lenne, mert azt el lehetne onnan 

takarítani és növelni lehetne az iskola területét. Tényleg utána kell majd járnunk, hogy hogyan 

lehetne azt életveszélyessé minősíteni, hiszen már félig leszakadt. 

Józsa Zoltán képviselő: Akkor köszönjük szépen a lehetőséget, de nem kívánunk élni vele. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2011.(III.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 3165 

Endrefalva, Besztercebánya út 55. szám (Hrsz.: 575) alatti ingatlan vásárlásra való 

ajánlatot, majd úgy határozott, hogy az ingatlant nem áll módjában megvásárolni. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a megkeresőt 

értesítse. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

C) Bankváltás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Takarékszövetkezet megkeresett minket, hogy 

váltsunk bankot, menjünk át az OTP-től. Az utóbbi időben hallottam a kollégáktól, hogy az OTP-

nél hónapokig tart egy hitelkérelem, a Takarékszövetkezetnél pedig kb. 2 hét. 

Vincze Nikolett körjegyző: Piliny is átment, Szécsényfelfalu is erről döntött. 

Józsa Zoltán képviselő: Van olyan szolgáltatás, amelyet a Takarékszövetkezet nem tudna 

biztosítani? Internetbanking, stb.? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nincs. Most már a Takarékszövetkezetnél is van olyan 

terminál, mint az OTP-nek.  

Józsa Zoltán képviselő: Meg kellene vizsgálni a tarifákat, szolgáltatási díjakat. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Átküldték, de az igazgatóasszony azt mondta, hogy még 

ebből is tudnak adni kedvezményt, mert van itt fiók. 

Józsa Zoltán képviselő: Nagy pénzmozgás esetén nagy különbségek vannak bankok között. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom, hogy a következő ülésre egy összehasonlítást 

készítünk és meglátjuk, melyikkel járna jobban az önkormányzatunk. 

 

D) Temető parcellák 

Józsa Zoltán képviselő: Az első sor végén a temetőben lehet-e még sírhelyet venni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megnézzük. 

Papp Gábor alpolgármester: Javaslom, hogy ha legközelebb sírhely lesz kijelölve, azt mi mérjük 

ki, ne a temetőgondnok, mert el vannak maradva helyek. 

 

E) Képviselői kérdések 

Deák Sándorné képviselő: Az úttal kapcsolatban szeretnék kérdezni, mert már egyre nagyobb a 

kátyú és, hogy a buszmegálló mikor kerül fel, mert mindig kérdezik. Szemét is egyre több van, ki 

kellene küldeni pár asszonyt. A II. András előtt pedig a járda be van szakadva. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A buszmegálló akkor kerül fel, ha jönnek a 

közmunkások. A szemétszedés is csak május 1-től lesz. Az úttal kapcsolatban még beszélnünk kell. 

A járdát nem jókor betonozták, újra fogják csinálni. 
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F) Szécsényfelfalu község pályázata 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szécsényfelfalu megkeresett, hogy szeretnének pályázni 

iskola felújításra, de mivel mi vagyunk a gesztor, a mi testületi határozatunk is szükséges a 

pályázathoz. Szécsényfelfalu már hozott egy határozatot, hogy biztosítja az önerőt a pályázat 

pozitív elbírálása esetén. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2011. (III.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalva – Szécsényfelfalu - Piliny Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 

tagjának, Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozatát és döntött arról, hogy mint a közösen működtetett intézmény 

gesztorönkormányzata, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” című pályázatot benyújtja az Általános Iskola és Óvoda (3165 

Endrefalva, Béke út 4-6.) intézmény keretén belül működő Szécsényfelfalui 

Tagiskola (3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 28.) felújítására. 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat pozitív 

elbírálása esetén a pályázathoz szükséges bruttó 2.950.000 Ft (azaz 

kettőmillió-kilencszázötvenezer forint) összegű önerőt – Szécsényfelfalu 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatának megfelelően - 

biztosítja, azt a költségvetési rendeletébe beépíti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

G) Alapító okirat módosítása 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A közoktatási normatíva kiegészítő szabálya szerint a 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a hozzájárulás, ha az 

intézmény alapító okirata meghatározza a – Közokt.tv. 121. § 29. pontja szerinti – fogyatékosság 

típusát is. Ennek megfelelően javaslom az alapító okirat módosítását! 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2011. (III.30.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalva – Szécsényfelfalu - Piliny Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 

által működtetett Általános Iskola és Óvoda Endrefalva Alapító Okiratának 

módosításáról szóló előterjesztést és az alapító okiratot az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1. Az Alapító Okiratban az intézmény alaptevékenységében szereplő: 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

szakfeladat az alábbiakra módosul: 
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851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek, értelmi fogyatékos (enyhe, 

középsúlyos), a megismerő funkció és/vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okokra visszavezethetően/nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége 

miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű nevelése, ellátása 

 

2. Az Alapító Okiratban az intézmény alaptevékenységében szereplő: 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

szakfeladat az alábbiakra módosul: 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók, értelmi fogyatékos 

(enyhe, középsúlyos), a megismerő funkció és/vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okokra visszavezethetően/nem visszavezethetően tartós és súlyos 

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

 

3. Az Alapító Okiratban az intézmény alaptevékenységében szereplő: 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

szakfeladat az alábbiakra módosul: 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók, értelmi fogyatékos 

(enyhe, középsúlyos), a megismerő funkció és/vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okokra visszavezethetően/nem visszavezethetően tartós és súlyos 

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a változással kapcsolatos 

intézkedések megtételére és a módosított alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 22.00 órakor bezárta, az ülés zárt 

ülés keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


