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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-én 17 órakor, a 

Körjegyzőség endrefalvai hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes ülésről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

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 a rendes testületi ülésen, 

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. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

2. Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének teljesítéséről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3. Beszámoló Endrefalva Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének teljesítéséről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. Tájékoztató a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

6. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 

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 ÉMOP-os pályázattal kezdeném. Mondtam az előző ülésen, hogy már megérkezett az első 

számla, ehhez készítettük elő a kifizetési kérelmet és a projekt előrehaladási jelentést. Ma 

benyújtottak újra egy 13 millió forintos számlát, ennek megint a 35 %-a 5 millió forint. A kifizetési 

kérelmet beadtuk Miskolcra, de már mondták, hogy milyen hiánypótlás érkezett. Igen érdekes 

dolgokat is kérnek. El is kezdték csinálni, hiszen fontos lenne, mert az önkormányzatnak és a 

kivitelezőnek is nagyon kellene a pénz. Beletettük a kiviteli tervek készítését, az mindjárt 3 millió 

forint, továbbá a kisebb számlák. Ha átgondolom, akkor olyan 5-6 millió forintot vissza kell, hogy 

kapjunk, csak az a kérdés, hogy mikor. 

- Elsejével felvettük, akiket megbeszéltünk és hozzákezdtünk a védőnői szolgálat helyreállításához 

is, amire a vis maior keretből kaptunk majdnem két millió forintot. Elég jól haladnak, már az 

ablakok is bent voltak, csak még rendes üvegek nem voltak benne, szigetelés lesz rajta és úgy 
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beszéltük meg, hogy gipszkarton falak lesznek a válaszfalak. A mennyezetet is lentebb hozzuk, 

hogy ne kelljen olyan nagy teret fűteni. Végülis a védőnői szolgálat is meg fog újulni. Jelenleg a 

közösségi házban a parkettás szobában üzemel átmenetileg, máshol nem találtunk neki helyet. Azt 

fűteni is tudjuk. Hetente egyszer mennek oda a tanácsadáskor a gyermekekkel az anyukák. Ezt a pár 

hetet majd valahogy kibírjuk. Széles hozza hozzá az anyagot, a mi embereink pedig csinálják. 

- A közmunkával kapcsolatban van egy kis gond. Azt mondták, hogy a keretösszegen belül mi 

gazdálkodhatunk az összeggel, hogy hány embert, hány órában akarunk foglalkoztatni. Március 30-

án beadtuk a kérelmet, amelyben 95 %-os támogatással kértük az embereket, de kiderült, hogy csak 

80 %-os támogatottsággal lehet. 22 ember helyett 28 embert fogunk foglalkoztatni 8 órásban és 

sajnos 80 %-os támogatottsággal. Igazságtalannak érzem, mert ahol ennyi munkanélküli van, a 

segélyekhez is nagyon nehéz kigazdálkodni a 20 %-os önkormányzati hozzájárulást, most pedig 

még a közfoglalkoztatáshoz is tegyünk 20 %-ot. 

- Az IPR-es pénzt januárban megigényeltük 8 hónapra és még csak most lesz rajta az állami 

támogatás. Ez 4 havi kiegészítő bér a pedagógusoknak, amit már ki kellett volna fizetni és még csak 

most fogják küldeni a pénzt rá.  

- 40 embert veszünk fel 4 órába dolgozni, 13 embert veszünk fel hosszútávú foglalkoztatás keretén 

belül. 2 főt 8 órába, minimálbérrel fűnyírónak október 30-ig, 1 főt 8 órába sepregetőnek december 

31-ig, 9 főt 8 órába árokásónak augusztus 30-ig, 1 főt 8 órába adminisztrátornak augusztus 30-ig, 

felveszünk még 6 főt 6 órába az ÉMOP-os pályázat keretén belül május 31-ig, majd június 15-től 

július 31-ig 8 órába. A 40 embert alig tudtuk összeszedni megint. 60 embert értesítettünk úgy lettek 

meg. 

- A védőnői szolgálathoz kell venni egy-két dolgot majd. Volt ellenőrzés. 

- A gyerekesély programnak lesz évzáró programja, felkértek előadás tartására. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

2. Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének teljesítéséről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az előterjesztést és a beszámolót mindenki megkapta. A 

beszámolót már Szécsényfelfalu és Szalmatercs megtárgyalta és elfogadta. Van-e valakinek 

kérdése, észrevétele. Én azt gondolom, hogy elég részletes a beszámoló, jól meg van magyarázva, 

mit hová költöttünk. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2011.(IV.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalva – 

Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2010. évi 

költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 38.189 E Ft bevétellel és 38.153 

E Ft kiadással jóváhagyólag elfogadja. 

(A körjegyzőség 2010. évi beszámolója a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő:  értelemszerű 

Felelős:  polgármester 

 



 4 

3. Beszámoló Endrefalva Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének teljesítéséről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kérdés, vélemény? Sorba menjünk? 

Józsa Zoltán képviselő: Én a sírhelymegváltással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy hány 

évre lehet megváltani és mikortól kell fizetni? Akinek a sírhelye a jogszabály előtt lett megváltva, 

azokkal mi van? Hol a fordulópont, amikortól kell fizetni? Sokan azt hiszik, hogy végleges a 

sírhelymegváltás.  

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A jegyzőnő utána fog nézni. Térjünk vissza a 

költségvetéshez. A táblázatokon menjünk végig. Nem volt hitelünk, a kisbusz miatti részlet csúszott 

át. Az iskolai felújítás miatt fogyott több pénzünk. A 9. tábla tanulságos, 35 millió forintunk van 

kint a lakosságnál. 10. tábla a pénzmaradvány. És a 12. tábla sem elhanyagolható összeg, a szociális 

támogatások. Kérdés, észrevétel? A szöveges rész nagyon jól átláthatóvá tette a beszámolót, 

köszönjük Tőzsérné Dudás Erika, pénzügyi előadónak. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 18.00 órakor távozott az ülésről. 

 

 

4. Tájékoztató a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ez az anyag is kiment. 

Holecz Sándorné képviselő: Minket meg sem említettek. Azt írták, hogy „ahol az ellenőrzés nem 

tárt fel hibát, ott megerősítést nyertek arról, hogy munkájukat a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően végzik.”  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2011.(IV.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szécsény 

és Kistérsége Belső Ellenőrzési Társulás éves ellenőrzési jelentését a 2010. évi belső 

ellenőrzési tevékenységről és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
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A) Szennyvíztisztító-telep 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A szennyvíztisztítóban nem voltunk eddig tulajdonosok. 

Most van lehetőség a fejlesztésre, ami egyébként is szükséges. Most erre nyújtanánk be pályázatot 

az előterjesztésnek megfelelően. Ezt már mindenképpen fel kell újítani. 

Vincze Nikolett körjegyző: Most is fogad szennyvizet a telep, csak többet, mint a megengedett 

érték. Most Endrefalva is szerezne tulajdoni hányadot. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A szennyvízkibocsájtás arányosan lett a tulajdoni hányad 

megosztva. Öt település már benne volt, az ő tulajdoni részük ad egy egységet és a most keletkező 

tulajdoni hányad egy másik egységet, az lett megosztva. 

Papp Gábor alpolgármester: Eddig nem voltunk tulajdonosok, most meg azok leszünk, akkor is 

ennyit kell majd fizetni? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 2012-ig van az ÉRV-vel szerződésünk, reméljük, utána 

vissza tudjuk venni majd az üzemeltetést. Csináltak ők egy szennyvíz-értékesítési adatokat 

tartalmazó táblázatot is, hogy például Endrefalváról mennyi ment be és az alapján hogyan 

számolták ki a tulajdoni hányadot. Nekünk 2,64 %-os tulajdoni hányad lesz. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2011.(IV.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szécsényi 

szennyvíztisztító telep fejlesztése érdekében létrehozandó önkormányzati társulásról 

szóló előterjesztés. 

 

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján nyilatkozik, hogy részt 

kíván venni a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben, valamint a 

helyi önkormányzati társulásról és együttműködésről szóló 1997. évi CXXV 

törvényben szabályozottak szerinti nem jogi személyiségű önkormányzati projekt 

társulás létrehozásában.  

A társulás létrehozásának célja: A hulladékgazdálkodási és vízgazdálkodási 

projektek megvalósítására kiírt KEOP – 1.2.0/09-11 pályázati felhívásban szereplő 

pályázók körére meghatározott feltételek biztosítása. 

A társulás gesztora: Rimóc Község Önkormányzata 

A társulás által megvalósítandó feladat: Szécsény szennyvíztisztító telep (hrsz: 

Szécsény külterület: 0178) fejlesztése, technológiai megújítása. 

A társulásban résztvevő önkormányzatok: 

- Endrefalva Község Önkormányzata 

- Hollókő Község Önkormányzata 

- Karancsság Község Önkormányzata 

- Ludányhalászi Község Önkormányzata 

- Magyargéc Község Önkormányzata 

- Nagylóc Község Önkormányzata 

- Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

- Nógrádsipek Község Önkormányzata 

- Nógrádszakál Község Önkormányzata 

- Piliny Község Önkormányzata 

- Rimóc Község Önkormányzata 

- Szalmatercs Község Önkormányzata 

- Szécsény Város Önkormányzata 

- Szécsényfelfalu Község Önkormányzata 
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- Varsány Község Önkormányzata 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beruházás megvalósulását követően 

Endrefalva Község Önkormányzata a szennyvíztisztító telepben 2,64 %-os tulajdoni 

hányadot szerez. 

 

A tárulás megalakításához szükséges társulási megállapodás az 1990. évi LXV. 

törvény, valamint az 1997. évi CXXX tv. előírásai szerint a társulási célnak 

megfelelő előírások figyelembe vételével készüljön. el. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társulás megalakításával 

kapcsolatos intézkedéseket megtegye, és társulási megállapodást a képviselő-testület 

nevében aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Képviselő-testület és a Polgármester 

 

B) Falunap és Játékfesztivál 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Június 18-19. szombat-vasárnap lenne az idén a falunap 

és a játékfesztivál is. Tóth András a Ménes-patak menti Térségfejlesztő Egyesülettel nyert a 

Külügyminisztériumtól pályázaton és azt szeretné erre a rendezvényre fordítani. Lenne kiállítás, 

színpad, András hoz művészeket. A ballagás is akkor lesz, de az meg lesz reggelről, délután pedig 

ezek a rendezvények. 

Deák Sándorné képviselő: Jó lesz ez az időpont, mert a ballagásra érkező vendégek is el tudnak 

jönni délután ezekre a rendezvényekre. Tűzijáték lesz? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Addigra lehet, hogy meg lesz a Közösségi Ház is. Annak 

nincs értelme, hogy egyik hétvégén az egyik rendezvény, a másik hétvégén a másik rendezvény 

legyen. Bál szabadtéri lehet este, így hirdetjük meg. Mobil wc-t kell még majd rendelni. Mondom is 

Andrásnak. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2011.(IV.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő Egyesületével együttműködve 2011. 

június 18-19-én Falunapot és Játékfesztivált szervez. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

C) Hírmondó 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Húsvét előtt kiment az új Hírmondó. 

Deák Sándorné képviselő: Nem jutott mindenhová. 

Papp Gábor alpolgármester: És állítólag a 400 db nem is lett elég. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 450 ingatlan van. De majd utána érdeklődök, kik hordták. 

 

D) Élelmiszerbank pályázat 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megint lesz élelmiszerosztásra lehetőség. Azt írták, hogy 

ha elmennénk a csomagokért, többet is tudnának adni, ez viszont nekünk sokba kerülne. 
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Vincze Nikolett körjegyző: Meg kellene határozni, hogy az egyes rászorultsági kategóriákba kik 

tartoznak. 

Holecz Sándorné képviselő: Mi kidolgoztunk egy javaslatot. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2011.(IV.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Katolikus 

Karitasz élelmiszercsomagosztás elveit és az alábbi rászorultsági kritériumokat 

állapította meg: 

1. kategória a létminimum közelében élők: Ide tartoznak: 

- nagycsaládosok (minimum 3 gyermek), 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, 

- bérpótló juttatásban részesülők, 

- rendszeres szociális segélyben részesülők, 

- a háztartás összjövedelme nem haladja meg az alábbi értékeket: 

Háztartástípus Havi nettó összjövedelem 

1 felnőtt 80.000 Ft 

1 felnőtt, 1-2 gyermekkel 170.000 Ft 

2 felnőtt 140.000 Ft 

2 felnőtt, 1-2 gyermekkel 225.000 Ft 

3 felnőtt 200.000 Ft 

3 felnőtt, 1-2 gyermekkel 280.000 Ft 

- mindazok, akik a fenti besorolásokba nem tartoznak, de a háztartásban élők jelentős 

összegű hitelállománnyal, közüzemi tartozással rendelkeznek. 

 

2. kategória kisnyugdíjasok: 

Háztartástípus Havi nettó összjövedelem 

1 nyugdíjas 75.000 Ft 

2 nyugdíjas 150.000 Ft 

3 nyugdíjas 180.000 Ft 

- mindazok, akik a fenti besorolásokba nem tartoznak, de jelentős összegű havi 

gyógyszerkiadással, hitelállománnyal, közüzemi tartozással rendelkeznek. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

 

E) Buszbérlés 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom, hogy a kisbuszt a kötelező és a vállalt 

feladatokon kívül esetenként bérbe adhassuk, ha erre igény van. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2011.(IV.27.) számú határozata 
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Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

tulajdonában álló Fiat Scudo típusú, LMD-244 forgalmi rendszámú, 9 személyes 

gépjárművét esetenként, egyedi megállapodás alapján – nem veszélyeztetve a vállalt 

feladatok ellátását - bérbeadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérbeadás részleteinek 

esetenkénti megtárgyalására és az egyedi megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

F) Nyugdíjas nap 

Józsa Zoltán képviselő: Javaslom, hogy az időseink menjenek el a Berekfürdői Nyugdíjas Napra, 

mert nekik az nagyon jó élmény lenne. Szervezzük meg nekik. 

Holecz Sándorné képviselő: Rendben, utána nézünk. 

 

G) Sebességkorlátozó lakossági megkeresés 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Érkezett egy lakossági megkeresés, hogy a 

Besztercebánya útra szükséges lenne egy 40 km/h sebességkorlátozó tábla. Erről már egyszer 

beszéltünk, és azt mondtuk, hogy mi nem javasoljuk, mert aki nem akarja az 50 km/h órát betartani, 

a 40 km/h-t sem fogja. Ha egyetértetek azzal, hogy nem javasoljuk a sebességkorlátozást, akkor 

erről határozatot kell hozni. 

Papp Gábor alpolgármester: Csinálják meg az utat, ne a sebességet korlátozzák. Ez csak a 

büntethetőséget fogja növelni, eredményt nem fogunk elérni. 

Józsa Zoltán képviselő: A bejelentőt érintő ingatlan egy gödörben van. El kell tudni fogadni, hogy 

egyik ház sem marad repedés nélkül. Ettől nem fog megoldódni a probléma. 

Deák Sándorné képviselő: Ezt nem javaslom, de az úttal kapcsolatban valamit tenni kell. Az 

étkezőben teljesen meg van repedve a fal, a mennyezet és a burkoló. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Beszéltem már velük erről, most elő kellene keresnem a 

szerződéseket és az átadás-átvételeket. Nem lehetett volna visszavenniük addig, amíg nincs 

rendesen megcsinálva. Ez ügyben kell egy bejárást kezdeményezni. 

Papp Gábor alpolgármester: Ettől rosszabb utak is vannak, és arra sem lépnek semmit. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2011. (IV.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bartus 

Sándor (1152 Budapest, Csokonai út 2.) és Deák András (3165 Endrefalva, 

Besztercebánya út 79.) megkeresést a Besztercebánya út sebességkorlátozásával 

kapcsolatban és úgy határozott, hogy nem javasolja a 22. számú főútra, a 

Besztercebánya útra 40 km/h sebességkorlátozó tábla elhelyezését. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közút kezelőjét és az 

érintetteket a döntésről tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

H) Térítési díjak 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az étkeztetést végző cég megkeresett minket, hogy 5,8 

%-os emelést szeretnének. 
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Homoki Gábor képviselő: A kaja minősége romlott. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A cég azt kérte, hogy ezt a füzetekben kell jelezni. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, akkor is, ha minőségi vagy mennyiségi kifogásunk van. 

Papp Gábor alpolgármester: Karácsony után, két ünnep között nem főztek és nem is tudtunk róla. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Most nem áll módunkban figyelembe venni kérésüket. 

Ráadásul előző ülésen fogadtuk el a térítési díjakról szóló rendeletet. 

Józsa Zoltán képviselő: Legyenek egy kis türelemmel. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2011. (IV.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Süllős & 

Süllős Bt. (1171 Budapest, Páncél u.16.) által adott átlagos 5,8 %-os 

nyersanyagnorma áremelési javaslatot és úgy határozott, hogy jelenleg nem áll 

módjában a javaslatot elfogadnia. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

I) Képviselői felvetések: 

Deák Sándorné képviselő: Egyre többen kérdezik, hogy mikor lesz a Babaton a buszmegálló? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mondtam Lacinak, hogy ha elkezdenek betonozni, ezt 

intézni kell, valamint van két tábla is, amiket be kell betonozni. Ezek tervben vannak. 

Deák Sándorné képviselő: És a babati játszótér? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ez a gyerekesély program pályázatától függ. 

Deák Sándorné képviselő: A buszmegállóban takarítók sajnos nem nagyon akartak dolgozni 

máshol. Többször is szóltam nekik, hogy az üzlet előtt is takarítsanak össze, de nagyon nehezen 

sikerült ezt elérni. 

Homoki Gábor képviselő: Világítás az iskola előtt. Problémák vannak. 

Deák Sándorné képviselő: A Kossuth úton is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az iskola előtti világításról már beszéltünk. Azt 

tanácsolták, hogy ha legközelebb beszólunk, kérjük meg őket, hogy nézzék meg, az milyen sűrűn 

van javítva, mert ott valami más hiba is lehet. 

Deák Sándorné képviselő: A Kossuth úton és a Dobó úton megint nem ég. Féltek este, ahogy 

mentek hazafelé a dolgozók. 

Homoki Gábor képviselő: Világítás az iskolánál azért is fontos, mert így jobban eltűnhetnek 

dolgok. Például elvitték a tujákat is. 

Papp Gábor alpolgármester: Ne is csodálkozzon a kivitelező a ravatalozónál, hogy eltűntek nekik 

dolgok, mert úgy ott hagyták a temetőben szabadon. A padlókat, a deszkákat, téglákat. Össze volt 

láncolva az állványzat és a keverő, a többi szabadon van hagyva. Úgy hallottam, hogy a múltkor 

megint feltörték, de azt nem tudom, hogy vittek-e el valamit. 

 

J) ÉMOP-3.1.2/E-11 pályázat 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megkeresett minket egy cég, hogy megírnák a pályázatot. 

Vincze Nikolett körjegyző: Küldtek át egy keretszerződést. Kimentünk a helyszínekre velük, hogy 

megnézzük, megfelelnek-e az elképzeléseink a pályázati kiírásnak. A pályázat május 2-től június 

30-ig adható be. Voltunk négy helyszínen. A Ménes patak felé, a Kultúrház környékére, a 

Ravatalozó felé vezető úton és a Piliny felé vezető úton. Elmondták, hogy melyik fejlesztést 

javasolnák, melyik illeszkedik a legjobban a célhoz. A magáningatlanokat, állami utakat érintő 
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beruházásokat nem javasolják. Rangsort kellene állítani, hogy melyik lenne a legfontosabb, 

melyikre csináljanak költségkalkulációt. 

Homoki Gábor képviselő: Ha a kultúrházból kerülnek le csatornadarabok, jó lenne az iskolára is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Meg lesz csinálva, csak első a védőnői szolgálat. Akkor 

lesz festve is az iskola, mert addig fölösleges lenne. Mit javasoltok, melyik fejlesztés lenne fontos? 

Papp Gábor alpolgármester: Szerintem a ravatalozó felé vezető útra az árok létesítése, vagy a 

kultúrház környékének rendbetétele. 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20.00 órakor bezárta, az ülés zárt 

ülés keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


