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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 25-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 (20.15 óráig) 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Bartos József meghívott (17.20 óráig) 

Dr. Simon Mihály meghívott (18.00 óráig) 

Tóth András meghívott (18.00 órától 18.55 óráig) 

 

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 módosítását. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirendi 

pontok módosítására, mégpedig az 5-ös napirendi pontot szeretném, hogyha 3-sal felcserélnénk, 

mert meg fog érkezni Tóth András is és vele megbeszélnénk a falunapot és játékfesztivált. 

 

Napirend javaslat: 

 

1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója  

Előterjesztő: Bartos József, az egyesület elnöke  

 

2. Csiri-Biri Gyerekház beszámolója 

Előterjesztő: dr. Simon Mihály programvezető 

 

3. Játékkiállítás és Fesztivál, valamint Falunapi rendezvény megbeszélése 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

4. Az önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendeletének megtárgyalása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

5. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

6. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

7. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 

A képviselő-testület a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 
 

1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója  

Előterjesztő: Bartos József, az egyesület elnöke  

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Rá is térünk az első napirend pontra. Megkérem 

parancsnok urat, hogy ismertesse az előző évet meg ezt az évet egy kicsit. 

Bartos József egyesületi elnök: Tavasszal a belvízzel küszködtünk több helyen és elég jól helyt is 

álltunk ebben. Május 2-án Pásztón voltunk Flórian-napon. Ott 8 emberrel vettünk részt, egy-két 

felvonulás volt, meg különböző bemutatók voltak, amelyeket megnéztünk és eljöttünk. Versenyre 

való felkészülésünk jól sikerült a tavalyi évben is, ez ugye meglátszott a helyezésből. Viszont a 

verseny előtti napon még ugyan úgy menni kellett szivattyúzni, mert még akkor is volt egy kis 

esőzés. A tavalyi verseny Nógrádkövesden volt. 3 csapattal indultunk: felnőtt 1-es, felnőtt 2-es és 

ifjúsági. Tűzcsaposban negyedikek lettek a felnőtt 1-esek, kismotorban elsők. Felnőtt 2-esek 

tűzcsaposban harmadikok, kismotorban harmadikok. Ifjúságiak tűzcsaposban elsők, kismotorban 

másodikak. A verseny nagyon jól sikerült. Sajnos a második csapatnak a szerelésével gond volt, a 

motorunk felmondta a szolgálatot, ezért javítás alá szorult, meg is csinálgattunk, így versenyre az 

idén is el tudtunk menni. A verseny után hazaérkeztünk, itt is felmondta a szolgálatot a kocsi 

vízpumpája. Tönkrement, meg kellett csinálnunk. Megszereltünk, utána jött megint egy árvíz, 

amivel megint szembe kellett néznünk, mindenkit, akit csak lehetett mozgósítottunk és tényleg elég 

jól helyt álltak a gyerekek meg szorgalmasan csinálták, amit kellett. Szeptember 25-én 

Mihálygergén volt egy kistérségi verseny ott az ifjúságiakkal mentünk második helyezést értünk el. 

Nyertünk pályázatot 310.000 forintot, ezt még mi megtoldtuk 10.000 forinttal, így tudtunk venni 

tömlőket versenyre, amivel most versenyeztünk. Direkt úgy készítettük, hogy 18 méteres tömlők 

voltak mindegyikből, alapvezetékből is, meg a céltömlőből is és jól működnek ezek, beváltak. A 

tavaszi árvízre 40.000 forintot használtunk fel, Pásztóra 30.000-et, versenyre 120.000-t, kistérségin 

25.000-t, a Zsuk javítására 30.000-t. Vettünk pár gumicsizmát, esőkabátot, meg vettünk még egy 

gumiruhát, az 60.000 forintba került. A gázra költöttünk 13.000 forintot, biztosításra 42.000 

forintot. Hát a nagy árvíznél a szalmatercsiekkel együtt voltunk itt lent és meghívtam őket egy kis 

bankettre utána, ami 35.000 forintba került. Így összesen 405.000 forintot költöttünk el plusz még a 

310.000 pályázati pénz. Ezzel ki is merültünk. Ennyi lett volna az én rövid beszámolóm. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Valakinek kérdése, véleménye. 

Józsa Zoltán képviselő: A zsukkal kapcsolatban azon gondolkodom, hogy az hány éves lehet? 

Bartos József egyesületi elnök: Ez 30 éves, van benne 7000 km. 

Józsa Zoltán képviselő: Ennek jó része eredeti? 

Bartos József egyesületi elnök: Minden. 

Józsa Zoltán képviselő: És akkor nem lehetne megoldani az úgynevezett oldtimer minősítést? 

Tudod? Akkor a kötelező biztosítás meg az összes egyéb dolog, amit fizetni kellene, megszűnne. 

Bartos József egyesületi elnök: Nem tudom, ez hogy működik. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem tudjunk, nem hallottunk még róla. 

Józsa Zoltán képviselő: Hát a 30 év után, hogyha van egy ilyen bevizsgálás, hogy az eredetivel 

megegyező mindene, akkor OT-s rendszámot kaphat, amelyet az oldtimerek. Lényege, az hogy nem 

kell kötelező biztosítást fizetni, és részt vehet a forgalomban. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Hol kell ezt intézni? 

Józsa Zoltán képviselő: KPM. A KPM előtt van valamilyen előminősítő. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Hát akkor majd ott megkérdezzük. 

Bartos József egyesületi elnök: Most kell vinnem műszakira is. Ebben az évben. Az a baj ennél is 

hogy, nehéz beszerezni hozzá már az alkatrészeket is. Salgótarjánban van még egy üzlet, ahol még 

úgy, ahogy lehet. Majd akkor utána nézünk. Úgyis megyünk majd műszaki vizsgára, és 

megkérdezem van-e erre lehetőség. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kint beszélgettem a parancsnok úrral, és igaza van abban, 

hogy jobb lenne ezt a beszámolót jövőre majd korábbra, mondjunk januárra időzíteni, mert így 
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május pont az az időszak, amikor az idei versenyen is túl vagyunk és most már ő arról is be tudna 

nekünk számolni, pedig még csak a 2010. évről szóló beszámoló van. Ennek ellenére én meg is 

kérem, hogy azért árulja el, hogy az idén hogy szerepeltünk. 

Bartos József egyesületi elnök: Mondjunk azt nem írtam le, de el tudom mondani. Összességében 

indultunk 5 csapattal: 3 felnőtt csapat volt, egy ifjúsági meg egy diák csapat. Nyertünk 6 kupát, 6 

serleget és 9 oklevelet. Ebben van első, második, harmadik, negyedik hely. És örültek a gyerek is, 

nagyon jó volt nekik. 

Holecz Sándorné képviselő: Én először is szeretnék ismételten köszönetet mondani a tavalyi 

tényleg megfeszített és éjjel-nappalt igénybe vevő hatalmas esőzések miatt való belvízi - árvízi 

munkálatokért, amin teljes összefogással és tényleg nagy lelkesedéssel segítettek mindenkin, meg 

türelemmel, mert bizony az emberek idegállapota nem volt éppen úgy mond a normál szinten. 

Úgyhogy elég sok olyan dolgot kellett nekik elviselni, és akkor is végig csinálták és tényleg 

mindenhova elmentek, mindenkinek segítettek. Úgyhogy nagyon szépen köszönjünk még egyszer. 

Ezt tavaly is megköszöntünk, de most is mindenki nevében szeretném, megköszöni és gratulálni! Jó 

és eredményes eredményekért és további sok sikert! Nagyon örvendetes dolog, és ezért is kell őket 

támogatnunk, ahogy csak lehet, mert egy összekovácsolt csapat van minden generációból az 

egyesületben, akik örömmel vannak együtt és egymásért dolgoznak meg a közösségért. 

Bartos József egyesületi elnök: Köszönöm szépen. 

Homoki Gábor képviselő: Zsuzsika elmondta a nagy részét már annak, amit szerettem volna. 

Annyival egészíteném ki, hogy ez egy nagy tartalmú munka, egy nagy szervezőmunka. Le a 

kalappal előttetek Az általános iskolásokból is merítetek utánpótlást és ezt én is ösztönzöm, hiszen 

nagy dolog, és úgy látom, hogy a gyerekek aktívan szeretnek benne részt venni. Én azt mondtam a 

kollegáknak is, hogy ha lehet, akkor egy picikét mentesítsük a gyerekeket a versenyek időszakában, 

mert most volt a felkészülési idő két héttel ezelőtt, hogy kevesebb tanulmányi dolgot kérjenek, mert 

azért ez is fontos. Szóval a gyereknek a kedvét ne vegyünk el, hagy járjon szívesen. És örömmel 

számoltak be, úgyhogy le a kalappal. Köszönöm szépen! 

Bartos József egyesületi elnök: Tényleg elgondolkodtunk ezen az ifjúsági csapaton, azt 

mindenféleképpen meg kellett csinálni. Többen azt mondták, hogy ha itt lesz jövőre a tűzoltó 

verseny, akkor nyugdíjba mennek. A polgármester asszony is felajánlotta, hogy ha itt lesz a 

verseny, csináljunk női csapatot is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester Igen, a versenyen beszéltük a megyei önkéntes tűzoltó 

parancsnokkal. 

Bartos József egyesületi elnök: Bakos Ferenccel. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester Bakos Ferenc azt mondta, hogy el lehet intézni, hogy 

Endrefalván legyen a jövő évi verseny. De én nem szeretném a falunappal egybekötve, mert az 

egyik rendezvény a másik rovására mehet. Nem szabad keverni. 

Bartos József egyesületi elnök: Onnan is nagyon kevesen jöttek oda ki a pályára. Meg ott sem úgy 

ment, ahogy kellett, mert ott is kevesen voltak, a misén voltak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Végezetül szeretném elmondani, hogy csak köszönni 

tudjunk ezt az önzetlen munkát, amit ők csinálnak.  Szeretném azt kívánni magunknak és az egész 

falunak, hogy több ilyen civil szervezetünk legyen, akik tényleg így összefognak. Én tavaly is csak 

azért voltam úgy mond nyugodt ebben a nagy esőzésben, mert tudtam, hogy van kire támaszkodni. 

Én nagyon szeretném, ha tűzoltóság mintájára működne a polgárőrség is de, ezt majd egyebekben 

megbeszéljünk. Mert ott viszont egyáltalán nem ezt látom. Az biztos, hogy a tűzoltókat amíg csak 

tehetjük, támogatni fogjunk. 

Bartos József egyesületi elnök: Köszönjünk előre is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mi köszönjünk nektek. És azt tényleg jegyezünk már 

meg, majd hogyha a következő évi munkatervet állítjuk össze, hogy év elejére tegyük a 

beszámolójukat. 

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

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

65/2011.(V.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről szóló 2010. évi beszámolót és azt 

elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Bartos József, egyesületi elnök 17.20 órakor távozott az ülésről. 

 

2. Csiri-Biri Gyerekház beszámolója 

Előterjesztő: dr. Simon Mihály programvezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Második napirendi pontunkhoz a beszámolót kiküldtünk 

mindenkinek. Így megkérdezném dr. Simon Mihály programvezető urat, hogy van-e 

kiegészítenivalója. 

dr. Simon Mihály programvezető: Köszönöm szépen. Köszöntöm a polgármester asszonyt és a 

testületi tagokat, a jegyzőnőt. Én a napirendi pont címétől egy kicsit eltérően nem annyira a 

gyerekháznak a munkájáról vagy a 2010-es évi tevékenységéről szeretnék beszélni, vagyis a 

kiegészítésen nem erről szólna, hanem inkább általános értelemben a programról, nem a kistérségi 

vetületével nyilván, inkább a helyi, endrefalvai működéséről és kicsit a történetéről is. Gondolom, 

hogy egy picit ilyen szándékkal is kaptam én meghívást, hiszen nem a gyerekház, a korai 

gyerekkori fejlesztés a szakterületem és nem tudok hozzá tenni ehhez a beszámolóhoz. A 

programról annyit - tényleg összefoglalóan és szűken -, hogy 2006 őszén indult egy kistérségi 

program annak érdekében, hogy minél több településen, minél több gyerek, minél több 

szegénységben élő család és mély szegénységben élő gyermeken segítsünk. Célunk volt, hogy több 

személyes szolgáltatással, egy kicsit az állami, önkormányzati szféra - egyébként meglévő - 

szolgáltatásainak a fejlesztésével, segítésével ezt az ördögi szegénységi ciklust megtörni 

valahogyan és az életkilátásokat, az életesélyeket javítani. Endrefalva különleges település a 

kistérség 13 másik településéhez viszonyítottan. Mi egy civil arccal, vagy köpenyben, vagy 

kalapban jelentünk meg itt a kistérségben és kicsit kívülről jött programról van szó, ami talán 

valamiféle meghívást kapott. A beágyazódás, az hogy a település életébe, a közösségbe, a helyi 

szolgáltatások rendszerébe való beépülés mindig egy, az elmúlt 3-4 év nagy dilemmái közé 

tartozott. Kérdés volt, hogy hogyan lehet minél inkább integrálódni egy falu vagy közösség életébe 

úgy, hogy egyébként a program céljai maradéktalanul érvényesüljenek. Természetesen nem csak 

sikereink voltak, hanem szomorú kudarcok is. Endrefalva egyébként ebben a tekintetben 

egyedülálló kivétel. Azt gondolom, hogy sehol máshol, egyetlen más kistérségi településen sem, 

ilyen befogadó készséggel, ilyen együttműködési hajlandósággal nem találkoztunk, és azt hiszem, 

hogy ez egy kicsit az eredményekben, a gyümölcsökben is meglátszódott. Ennek az egyik kis, bár 

nagyon fontos szelete a gyerekház és a biztos kezdett program. A programról sokat lehet olvasni a 

beszámolókban, és most már egyre többet lehet tudni is. Valami olyasmit céloz, hogy a kevesebb 

eséllyel, nagyobb nyomorban, nagyobb szegénységben élő gyermek a legkorábbi években 

megkapják azt a szükséges képességgondozást, azt a fejlesztést, ami egy középosztálybeli társának 

megadatik és már nem is, tűnik föl az óriási különbség. Nyilvánvalóan nem az átlagemberekről 

beszélek, mert szerintem a képviselő-testület pontosan tisztában van a szociális hátrányokkal és az 

abból fakadó gyerekeket sújtó problémákkal. Tehát valami korábbi beavatkozás a cél. Ennek az 

eredménye egy hosszú és elég rögös út után. Gyakorlatilag a 2008-as év ráment a műszaki 

előkészítésre és a felújításra, de közös erővel sikerült az önkormányzati tulajdonú frissen 

visszaszerzett épületet átalakítani és azt hiszem, hogy egy nagyon szép és gyerekbarát helyet 

varázsoltunk belőle közösen. A csodájára is járnak, egy kicsit minta hely lett az országban. Ennek a 
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programnak a kiterjesztése folyik a leghátrányosabb helyzetű településeken is és ezekkel a 

paraméterekkel így berendezni az endrefalvai gyerekház egyfajta modell volt. Beszálltunk egy 

kicsit a számítástechnikai infrastruktúra bővítésébe is, csináltunk egészségügyi szűrést, játszóteret 

az önkormányzattal közösen, a csináltunk második esély programot a fiatal felnőtteknek, minden 

évben nyári napközis programokat, 3 éve gyerekeket viszünk Bükkszékre bentlakásos táborba, sok 

iskolai koordinátort foglalkoztatunk. Tehát viszonylag széles spektrummal próbáltunk azokat a 

gyerekeket érintő többletszolgáltatásokat biztosítani. Bár nagyon áttételesen, de az iskolának a 

nagyon szerencsés, média által kísért felújításában is volt némi érdemünk vagy legalábbis 

befolyásunk. Úgyhogy Endrefalva és a GYEP együttműködéséről, illetőleg az eddigi 3-4 év 

tevékenységéről röviden összefoglalva ennyit szerettem volna. Néhány szót hagy mondjak a 

program jelenlegi állapotáról, ami nyilván befolyásolja az itteni létünket, jelenlétünket is. Egy 

nagyobb 250 milliós 3 éves projektnek a végén tartunk, illetőleg már le is zártunk. A pénzügyi 

zárása május 31-én történik meg és utána már csak az adminisztratív teendők vannak. Úgy tűnik, 

hogy ezzel a közép vagy hosszútávú forrásaink is kifogytak. Rengeteg próbálkozásunk van, sok 

pályázat, sok támogatási kérvény van beadva, de nincs megkötött támogatási szerződés és a mostani 

perspektívánk az gyakorlatilag két hónapra lát előre. Mivel május vége van, ezért már csak egy 

hónapra. Tehát júniusig élünk, mozgunk, addig van pénzforrás ennek a struktúrának a 

működtetésére. Napról-napra derülnek ki, vagy hogy mondjam villannak elő lehetőségek és tűnnek 

el lehetőségek, vagy egy-egy szerencsés adomány formájában, vagy egy elutasított pályázat 

formájában. Tehát van jó és rossz is. A programnak az eddigi - az elmúlt négy évben viszonylag 

biztosnak mondható - finanszírozási bázisa az gyakorlatilag megszűnik és hát kérdés, hogy hogy 

lesz tovább. Ezeket a kérdéseket teszünk fel természetesen mindenütt, minden támogatónak, a 

szociálpolitikáért felelős kormányzati részlegnek, mindenkinek, aki csak egy kicsikét mozog ebben 

a szakmában és egyáltalán ilyen típusú társadalmi vetülettel foglalkozik, hogy szabad-e, lehet-e egy 

ilyen 3-4 éves elkezdett folyamatot abbahagyni. Milliárdok voltak ígérve a gyermekszegénységre, 

de azok a milliárdok mindig az ígéret szintén maradtak és gyakorlatilag egy ilyen néhány tízmillió 

forintos éves költségvetéssel működtünk. A Norvég pályázatnak köszönhetően egyébként valóban 

bővültünk és egy 50 fős alapítványi csapat az, amely cirka 8-9 településen eltérő feladatcsokorral, 

de nagyjából ugyanazt a tevékenységet látja el, mint mondjunk Endrefalván. Tehát azt biztosan 

tudjunk, hogy nem tudunk semmit a lekövetkező időszakról, az őszről például már semmit. 

Úgyhogy az is lehet, hogy ez az első és az utolsó beszámolóm ebben a szerepben, vagy ebben a 

pozícióban. Hát nagyjából én ennyit szerettem volna. Még annyit, hogy ugye Endrefalvát mindig 

sújtotta az óvodai férőhelyhiány. Azt hiszem, hogy ez is modell értékű, sehol máshol nem valósult 

így ebben a formában meg, hogy tényleg együttműködve, egymás céljait és szándékait megértve, 

gyakorlatilag beszállt az önkormányzati feladatellátásba a program és bizonyos tekintetben egy 

mini óvodai csoport működik. Köszönhető ez annak is egyébként, hogy a közoktatási intézmény 

befogadó, együttműködő és egy innovatív, jó szemléletű intézményvezetője van. A településről még 

annyit, hogy nyoma nincsen a hallott tragédiáknak. Most sétáltam egyet és tényleg látni, hogy 

minden épül, mindenütt táblák jelzik, hogy itt beruházások folynak. Szóval Endrefalva egy szép, jó 

falu és elnézést a túldicsérésért. Köszönöm szépen. Természetesen megpróbálok minden kérdésre 

válaszolni, ha merülnek fel kérdések. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nekem mindig mikor ezt a dolgot hallom, hogy a 

kísérleti gyerekszegénységi programmal milyen problémák vannak, mindig az jut eszembe, hogy mi 

voltunk a kísérleti Leader programnak is az alanyai. Ilyen kísérleti program volt akkor is itt. Most is 

mindenhonnan - ahogy most te is említetted, - idejönnek Endrefalvára megnézni a gyerekházat, 

ugyanígy jártak innen a többieknek elmondani, hogy van ez a Leader és végül a folytatásból 

mindenki részesült, csak Endrefalva maradt ki, amikor a kísérletin túl voltunk. Az is nagyon furcsa 

volt, hogy tényleg mindenki dicsérgette, mégis pont bennünket hagytak ki. 

dr. Simon Mihály programvezető: Most már nagyjából egy országos rendszer lett ebből a szécsényi 

első fecskéből. Tényleg az történt egyébként, hogy a 174 kistérség közül a mindenféle gazdasági, 

társadalmi mutatót tekintve legrosszabb helyzetben lévő 33 kistérségnél húzták meg azt a kört, 

amely kör részesül milliárdos nagyságrendben ilyen kistérségi szintű gyerekprogram lehetőségéből. 
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Úgy is hívják a pályázati kiírásokat, a pályázati konstrukciókat, hogy Szécsény típusú 

gyerekszegénység elleni integrált programok támogatása. Tehát van pénz európai TÁMOP-os 

konstrukciókban, vannak uniós források. Csak sajnos a szécsényi kistérség a 35. Ez a sors furcsa 

fintora, hogy miközben 33 kistérségben, tehát gyakorlatilag az ország alsó egyötödének szinte teljes 

körét lefedik már ezek a szécsényi típusú programok, a szécsényi kistérségben nem lesz. 

Mindenféle látogató csapatokat - legyen az európai parlamenti, vagy nagyköveti - Endrefalvára 

előszeretettel hozzuk, természetesen éppen az elmondottak miatt. Szóval, miközben zajlik az 

országos kiterjesztés és úgy tűnik, hogy pénz is van rá, körülöttünk fogy el a levegő. Ez az úttörők 

sorsa. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mi most nagyon szeretnénk azt mondani, hogy mi majd 

ezt megpróbáljunk, de az önkormányzat sem volt még így megszorulva, mint ahogy most 

megszorítottak bennünket. 12 millióval van kevesebb pénzünk, mint tavaly. Ez egy ilyen 

településnek, nagy érvágás. 

dr. Simon Mihály programvezető: Mindig valamilyenfajta program fenntarthatóságról, meg a helyi 

adaptációról beszélnek és ennek kapcsán, hogy az önkormányzatok majd vegyék át és csinálják. Én 

már hosszú évek óta mindig elég élesen visszaszoktam verni ezeket a típusú érveléseket. Arról van 

szó, ha nincs is benne a kistérség a 33-ban, de benne van a 47-ben. Leghátrányosabb helyzetű 

kistérség, ÖNHIKI-s vagy szegénysorban tengődő önkormányzatokról van szó. Forráshiányos 

térség, magas munkanélküliséggel. Ide célzott források kellenek. Kormányzati elköteleződés kell. 

Én már nem zarándokolok el az önkormányzatokhoz segítségért. Bőven elég egyébként, hogy ha a 

meglévő infrastruktúrát fenntartják és az együttműködési szándékot elnyerjük, a forrásokat kívülről 

kell hozni, hogy ha azt gondoljunk, hogy az országnak egy része nem szabad, hogy leszakadjon a 

központtól vagy a Nyugat-Dunántúltól. Én is önkormányzati igazgatásban dolgoztam, és azért 

figyelemmel követtem a hatalmas forrás elvonásokat. Ezzel kölcsönösen tisztában vagyunk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagy probléma nekünk az óvoda. Örültünk neki, hogy 

felújíttattunk. Most megint bővíteni kellene. Mi nagyon drukkolunk a gyerekesély programnak, 

hogy valamilyen úton, módon támogatásra leljen, mert ez tényleg egy nagy segítség számunkra. 

Homoki Gábor képviselő: Óriási nagy segítség. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagyon sok mindent ki is hagytál a felsorolásból, például 

a támogatásokat, ott vannak az iskolában az eszközök az étkeztetéshez.  

Vincze Nikolett körjegyző: És hogyha kerültek az alapítványnak a tulajdonába eszközök, amik 

mondjunk itt vannak a településen vagy bármilyen másikban. Azokkal az eszközökkel mi lesz, ha 

esetleg megszűnik a program? 

dr. Simon Mihály programvezető: Attól függ, hogy éppen melyik forrásból kerültek beszerzésre, 

úgy vonatkoznak rá a szabályok. Az alapítvány tulajdonában vannak, mert 5 éves fenntartási 

kötelezettség van és ráadásul még a használati jogot sem lehet átadni. Ez érdekes, mert már a 

projekt ideje alatt is már használatban ott vannak. Ezt le kell írnunk, hogy itt vannak, nálunk 

vannak, de mégis az önkormányzatoknál maradnak majd. Nemcsak Endrefalva részesült bútoroktól 

kezdve más eszközökkel. Itt van például egy berendezett gyerekház. Gyakorlatilag egy kisebb 

tornatermet meg lehetne tölteni most már a beszerzett eszközökkel. Minden marad természetesen. 

Deák Sándorné képviselő: Hát sajnálni fogjunk, hogy ha megszűnik, mert a szülök is szerettek 

menni, a gyerek is nagyon szerettek járni. Hogyha arra kerül sor, nagyon-nagyon sajnáljuk. 

dr. Simon Mihály programvezető: Az az érdekes helyzet van, hogy pont azt nem tudjunk például - 

tényleg még jósolni sem lehet - hogy megszűnik-e. Mennek az erőfeszítések, egyrészt beakarják 

tenni ebbe a TÁMOP-os konstrukcióba, másrészt elhangzott a társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkártól, hogy átmeneti pénzekkel segítenek, harmadrészt azért számtalan TÁMOP-os 

pályázatot benyújtottunk, aminek az elbírálása őszre várható. Munkaerőpiaci programmal 

próbálkozunk most a munkaerő-piaci alap tanácsánál. Tehát legalább 7-8 vasat tartunk a tűzben. De 

hát tény, hogy most már olyan hosszú ideje tart ez a bizonytalanság, és annyira nem történik semmi, 

hogy kénytelenek vagyunk erről a borúlátó verzióról is beszélni. Nyilvánvalóan azért itt 45 fős 

munkacsapat működik, akiknek muszáj mondani valamit. 
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Homoki Gábor képviselő: Óriási nagy dolog, hogy az ember kérdőjelben él és akkor nem tudja, 

hogy akkor most mi lesz. A bizonytalanság az egy általános dolog, de most jelen esetben erről 

beszélünk, erről van szó. Tehát itt csak megköszöni tudjunk az eddigi nagyfokú segítséget. 

Holecz Sándorné képviselő: Én is köszönetet szeretnék mondani. Mindenekelőtt azoknak a 

kollégáinak, akikkel kapcsolatban voltam, mint gyermekjóléti szolgálatos, illetve vagyok. Mert 

folytatódik még júniusban is a szakmaközi tanácskozások sorozata. Én csak azt tudom mondani, 

hogy mi mindig jól megértettünk egymást az egész gyerekszegénységi program dolgozóival. 

Úgyhogy sajnálnám, hogyha tényleg megszűnne. Inkább az lett volna cél, hogy még jobban felénk 

tudjanak közeledni, akik jobban együttműködünk. Mindig elmondták, hogy mi Endrefalva ki 

vagyunk emelve, nagyon jók vagyunk, és nagyon szeretnek ide jönni, csak mégis úgymond egy 

kicsit háttérbe szorultunk. 

dr. Simon Mihály programvezető: Hát igen lehet, hogy rossz példa, de a nagycsaládban is a nagyon 

jól tanuló gyermek előbb-utóbb úgyis kevesebb figyelmet kap és sajnos a rossz tanulóra, a fekete 

bárányra irányul a több figyelem, aki a problémával küszködik. Tényleg ebből a szempontból, 

egyébként vannak sokkal problémásabb, feszültségekkel terheltebb települések is itt a kistérségben. 

Úgyhogy lehet ez is, elnézést kérek. Mondjunk, ha az iskolát, a közoktatást nézzünk, a fókusz, az 

alacsonyabb színvonalú, működő oktatási intézményeken van. Azért az endrefalvaira nem 

mondható el, hiszen a leginnovatívabb oktatási intézmény itt a térségben. Nyilván, ha itt van egy 

koncepció, van egy folyamatos fejlesztés, mennek a dolgok, akkor lehet szerencsésen egy 

infrastruktúrát is fejleszteni vagy felújítani. Ilyenkor óhatatlanul az emberek fókusza, vagy a 

programnak a fókusza a sokkal rosszabb helyzetben lévőkre terelődik. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönjünk szépen! 

dr. Simon Mihály programvezető: Én is köszönöm. 

Józsa Zoltán képviselő: Amiket felírtam kérdéseket, arra gyakorlatilag a beszámoló választ adott. A 

gyermek látogatottságot figyeltem viszont, hogy ez nem felszálló ág, hanem azért csökkent végül is. 

Tehát az indulás évében és az utána következő időszakokban. 

dr. Simon Mihály programvezető: Vannak ennél sokkal üresebb gyerekházak, ami megint óriási 

dilemma. A másik dilemma, hogy lehet-e és mennyire lehet párhuzamosan ellátórendszereket 

felépíteni, tehát hogy kellenek-e. A biztos kezdet az azért nem párhuzamos, mert azért itt egy 800 

három év alatti gyerek él a kistérségben és egy 15 fős bölcsődei csoport van Szécsényben. Tehát 

ennek a korosztálynak, mondjunk a bölcsőde vagy a 3 év alatti, az óvodás kor előtti kornak a 

napközbeni ellátásával, vagy az ilyen típusú szolgáltatásaival azért nincs nagyon eleresztve a 

kistérség. Az is tény egyébként, hogy bölcsődére nincs úgy szükség, mint ahol a munkaerőpiacon az 

anyukák nagy tömegben térnek vissza sokkal előbb, mint a 3 éves életkor. A program viszont nem 

erről szól, nem megőrzésről, hanem arról szól, hogy az adott gyerek ne 5 éves korában fogjon 

először színes ceruzát. Akkor valószínűleg nagy kudarcok elé néz az iskolában, ahol viszont már 

egy feszesebb, katonásabb tempó szerint megy. Tehát ha ez nincsen, nagyon hiányzik mindaz az 

egészen magától értendő, de egyes esetekben, sok esetben sajnos teljesen hiányzó háttér, amit 

másként ugye nem lehet valószínűleg megoldani, csak ilyen szolgáltatással, intézményekkel. 

Minden attól függ egyébként, hogyha egy adott óvoda azt gondolja, hogy itt egy rivális, egy 

vetélytárs van, akkor már nagyon nehéz. Sokszor kerültem olyan szerepbe, hogy védenem kellett, 

azt hogy miért tartok fent egy ilyen típusú szolgáltatást, miért nincs ott annyi gyerek, miért nincs ott 

30-40 három év alatti gyerek. Az önkormányzatoknak a véleménye egyes esetekben az volt, hogy 

jó-jó csináljátok, de nem működik. Az önkormányzatnak ugyan úgy érdeke, hogy működjön. Akár 

eshetett volna kétségbe az önkormányzat is, hogy itt van valaki, aki próbál valamit csinálni, de 

mégse működik. Az önkormányzatnak azért számos jogosítványa van akár intézmény fenntartóként, 

közszolgáltatóként, közhatalmi szervként, amivel lehet ezeket a dolgokat jobbá, meg hatékonyabbá 

tenni. Ez mindig dilemma volt. A kérdés az, hogy a program be tud-e ágyazódni, hogy ott megértik-

e az adott családok, meg van-e a gyerekjóléti szolgálat, a védőnő, az óvoda, az önkormányzat, mint 

támogató, információközvetítő, tájékoztató. Gyakorlatilag egy hajóban eveznek-e és akkor meg 

telik egyébként a gyerekház is. A gyerek biztos, hogy egy jó, impulzív, szép játékokkal felszerelt, jó 

helyen, jó pedagógussal, fejlesztő pedagógussal, gyerekházi munkatárssal biztos, hogy jól érzi 
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magát, mint ahogy jól érzi magát az óvodában is. S akkor lehet ezt a szerves folyamatot tartani, ahol 

azért nem az a vége, hogy 8 általános és lemorzsolódás 16 éves korban, hanem adott esetben egy 

érettségi, vagy egy szakmunkás vagy főiskola vagy bármi. Mindaz, amivel egy minőségi életet lehet 

élni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor mi megköszönjünk a tájékoztatást. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2011.(V.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csiri-

Biri Gyerekház tevékenységéről szóló 2010. évi beszámolót és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Dr. Simon Mihály programvezető 18.00 órakor távozott az ülésről. 

A polgármester szünetet rendelt el 18.00 órakor, az ülés 18.15 órakor folytatódott. 

A szünetben megérkezett Tóth András egyesületi elnök, meghívott. 

 

3. Játékkiállítás és Fesztivál, valamint Falunapi rendezvény megbeszélése 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Itt van a körünkben Tóth András, megkértem, hogy 

jöjjön el az ülésre és beszélgessünk egy kicsit a játékkiállításról, mert bizony mindjárt itt van június 

18-19-e. Akkor, amit eddig tudsz András légy szíves mondd el nekünk. 

Tóth András meghívott: A Külügyminisztérium meghirdetett egy pályázatot az EU magyar 

elnökségi program népszerűsítésére. Gondoltam beadom annak ellenére, hogy 10% önrészt írnak 

elő. Be lett adva a pályázat, hiánypótlás is volt. Majd megnyertünk a pályázatot. Nagyon boldog 

voltam, rettenetesen örültem neki, így a játékfesztiválra gyakorlatilag körülbelül 1 millió forint van, 

amire még sosem volt példa. Így 25-éig kell a rendezvény lebonyolítani, tehát azért van ez a 18-19-

ei dátum kitűzve. Javaslatként szeretném elmondani, hogy az lenne a mottója az idei fesztiválnak és 

kiállításnak, hogy az európai népek játékai. Az Európai Uniós országok népeinek játékaiból 

lennének kiállítások. Lesznek történelmi hajók, spanyol, portugál, angol, svéd, mindenféle 

lovacskáktól kezdve mindenféle játék. Rengeteg, úgyhogy teljesen megtelik a művelődési ház, 

annyi anyag van már. A másik gondolat az európai népek mesevilága. Az egyik szobában esetleg a 

mesevilág, a nagyteremben meg a játékok. Tehát ugye a kiállítás anyaga gyakorlatilag már meg 

van. Hatalmas anyag van. A szabad térre javasolnék kirakodókat, mindenféle kirakodót. 3-4-5 sátor 

lenne. Jönnének észtek, finnek, magyarok svéd játékkal, akik eljönnének oda és 

játékfoglalkozásokat is tartanának az asztaloknál, kézműves- meg mindenféle ügyességi játékokat. 

A kirakodókon kívül még van egy olyan javaslatom, hogy roma mesteremberek utcáját kellene 

berendezni. Amit eddig sikerült összeszedni, azok olyan mesterségek, mint például egy csengőöntő, 

aki Szlovákiából jönne. Lenne kosaras, gyékényes, esetleg vályogvetés, lópatkoló, kovács, akkor 

lenne teknővájó, üstfoltozó, ezek már meg vannak. Tehát vannak ilyen személyek. Jó lenne egy 

kártyajós is. Jönne egy író-költő, most kapott babérkoszorút, Rostás Farkas György, aki cigány 

meséket mondana folyamatosan a sátorban. Egy szuper figura egyébként. Osztálytársam volt még 

középiskolában, Békés megyében. Van egy köszörűs is, egy kerékpáros köszörűs, aki szintén 

eljönne és ugye ki is lehet próbálni. Ezek közül van helyi is, mert hogy Pilinyben is vagy egy 

kosárfonó. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor ezekhez, a dolgokhoz lesz sátor is András? 

Tulajdonképpen tőlünk mit vársz? 

Tóth András meghívott: Minden jó ötletet. Akkor még ezen kívül persze a szokott játékokat is 

lehetne szerintem, palóc játékokat. Sőt még ezen túl én már az óta összegyűjtöttem még több 

játékot. Olyanokat, amelyek eddig még sosem voltak itt. És azokat, amelyek régen voltak itt csak 

már tönkrementek, azokat is pótoltam. Ilyen játszó sátor legalább 10-15 kéne, plusz 7-8 a 

romamesterekhez, plusz a kirakodókhoz. Tehát biztos, hogy kell 20 sátor. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És ebből a pályázati pénzből sátorra lehet-e költeni, vagy 

nekünk kell ezt a 20 sátort biztosítani? 

Tóth András meghívott: Hát egy nagyobb sátort én megrendeltem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az benne van a pályázati pénzben? 

Tóth András meghívott: Benne. Tehát nem tudom, hogy mennyi sátratok van. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem tudom, hogy mi mennyit tudunk a mienkből 

felállítani, mert eléggé el vannak már használódva. De valamennyit biztos, hogy fel tudunk állítani 

és szerintem ilyen sátort tudok kölcsönkérni a többiektől is. 

Tóth András meghívott: A nagy sátor 80-100 négyzetméter, elegáns, szóval jó. Azt viszont az 

étkeztetésre is lehetne használni esetleg. Lehetne esetleg főzni bográcsokban is. Az alapanyagokat a 

pályázati forrásból is meg lehetne venni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ha van ilyen a pályázatban betervezve, akkor azt is meg 

tudjunk venni. Amit a Külügyminisztériumhoz benyújtottál, az mit tartalmazott, milyen konkrét 

elszámolható költségeket? 

Tóth András meghívott: Van benne sátorra 200 ezer forint, játékprogramok szervezésére 300 ezer 

forint, akkor van benne kiállítás rendezésre 150 ezer forint, bérlésre is lehet fordítani. 

Vincze Nikolett körjegyző: Plakátok mikorra várhatóak? 

Tóth András: Meg fogom csinálni szerintem a jövő héten és jó lenne meghirdetni a szomszéd 

községekben is. Ilyen még tényleg nem volt, hogy roma mesterek utcája és én szerintem van ebben 

fantázia. Szerintem meghívnák őket más településekre is. A kosarasokat meg a teknővájókat. 

Homoki Gábor képviselő: Szerintem még Homokterenyén is érdeklődnek ilyen jellegű iránt. Meg 

szerintem, még a megyeri völgyben is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És akkor hogyan képzeled? A közösségi házban lesz a 

kiállítás, itt a játszótéren lesz akkor a büfé meg a nagy sátor és a színpad. 

Tóth András meghívott: Igen. A színpadra ki jöjjön, mert nem tudom, egyenlőre még nincs meg. 

Van arra ötlet, hogy milyen előadás legyen? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Hát lehet, hogy arra érdemes lenne egy nevesebb 

vendéget idehozni, és az idevonzaná az embereket. Nagyon meghatározza, hogy kit hívunk meg ide 

fellépni, mert az vonz egy tömeget. 

Holecz Sándorné képviselő: De nem mindegy hogy milyen tömeget. 

Józsa Zoltán képviselő: Volt egy napi felosztásunk, egy tervezet a 18-19-ére, hogy melyik nap, mi 

legyen. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 18-án délelőtt ballagás van. 

Józsa Zoltán képviselő: Legyen olyan program, hogy mindenki elengedhesse magát, de legyen a 

kulturált szórakozás napja is, amikor valóban olyanok jönnek, akik azt akarják látni, amit 

beharagozunk. Fektessünk le az alapokat és határozunk meg azt a célt, amit el akarunk érni ezzel a 

rendezvénnyel. Ha az a tervünk, hogy idevonzzuk az embereket, akiket érdekelhet ez a nagyon 

fantasztikus és igényes játékfesztivál, amit össze fogunk hozni, akkor el kell szakadni attól, hogy mi 

a helyben felmerülő zenei igény. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szerintem induljunk ki abból, hogy te például mire 

mennél el egy másik településre? 

Vincze Nikolett körjegyző: Fel kell hívni egy műsorszervezőt, és meg kell kérdezni, hogy ki szabad 

még akkor? Küldjön egy listát, és akkor abból ki kell választani. 

Tóth András meghívott: Az volna még jó, hogyha minél több olyan helyi játék készülne, amit itt 

valaki legyártana. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Jó, sátrakat szerzek, áramellátás, WC biztosítása. A büfé, 

nagysátor, színpad a játszótéren, a kultúrház melletti parkoló pedig lenne a mesteremberek utcája. 

Vagy még megkérdezhetjük a templomkertet. Ha szombaton felállítják a sátrákat, akkor azt ott be 

lehet zárni. Az éjszakai őrzés is jobb lesz úgy. 

Józsa Zoltán képviselő: Akik úgy érkezik, hogy két napra, az legyen a templomkertben, és legyen 

becsukva este, aki tipikus kereskedelmi árus az, ha kipakol, úgyis elmegy és visszajön. Én is azt 

javaslom, hogy próbáljunk ezzel a bemutató dologgal a templomkertet megcélozni. Volt ott már 

gyerekkoromban komoly zenei vagy fúvós zenekar, hangversenyen meg egyéb rendezvények. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor valakinek még valami ötlete? 

Tóth András meghívott: Minden jó ötlet jöhet szerintem, ha valaki ismer valaki ilyet. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van-e még valami, gyakorlati kérdés valakinek eszébe 

jutott? És akkor, most amit a Leaderen nyertél a játékkiállításra, meg fesztiválra azt majd jövőre 

rendezzük meg? Át lehet tolni jövőre? 

Tóth András meghívott: Át. Egy évig. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tegyünk azt tartalékba, mert ki tudja, hogy mi lesz még. 

Hát akkor köszönjünk szépen! 

 

Tóth András meghívott 18.55 órakor távozott az ülésről. 

 

 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ápr. 27-én találkoztunk utoljára, akkor készítettünk elő a 

május elsejei közmunka felvételt, azt hiszem, felírtátok a múltkor, hogy hány embert veszünk fel. 

Én úgy emlékszem, hogy a májusiakat már elmondtam, hogy kiket fogunk felvenni, hogy lesz, mi 

lesz. Ugye most ebben a hónapban nem változnak a létszámok, illetve most van az a hónap, amikor 

az ÉMOP-osoknak lejár, május 31-én a szerződésük és úgy veszünk be őket a hosszú távú 

közmunkába. Most is elég nehezen jött össze a 40 ember. Először 60-at hívtunk be, de aztán még 

kellett 10 ember, mire meglett a 40 fő. Ugyanaz volt a helyzet, mint az előző munkafelvételkor. 

Szerintem sokkal nehezebb őket irányítani is így, ilyen feltételekkel, mint tavaly, amikor rendes 

fizetésért dolgoztak. Az kellene, hogy állandóan ott álljon valaki felettük. 

Homoki Gábor képviselő: Nagyfokú szegénység az egyértelmű. Az is biztos, hogy óriási 

különbségek vannak fizetések meg fizetések között. 4 órában kap valaki 30 ezer forintot, de a gyári 

munkások eljárnak 3 műszakban 8 órára és keresnek 80-90 ezer forint között. A múlt évben, amikor 

volt az út a munkában program, hány ember mellett voksolhattunk le, aki jól végezte a munkát? 

100-ból háromnegyed rész majdnem nem csinált semmit. 100-ból 75 ember nem csinált semmit, 25 

meg dolgozott. Ez irdatlan állapot és azért kaptak 60 ezer forintot. 

Papp Gábor alpolgármester: Itt mindig a törvényekkel van a probléma. Nap, mint nap hoznak 

valamilyen rendeletet, törvényt mert nem jó a régi. Nem jó, mert nincs, aki ellenőrizze. Nincs 

szankció, nincs ellenőrzés. Ez a probléma. Itt is ez a probléma. Nem kellene mindennap más 

törvényt hozni, mert az előző nem jó. Azt kellene ellenőrizni, betartatni és akkor nem lenne 

probléma. 

Homoki Gábor: De van aki viszont el sem akar menni dolgozni. 

Papp Gábor alpolgármester De nem is ösztönzi őket még az a 60 ezer forint se, a 30 meg még 

amúgy sem. A kiadásokkal állítsd szembe a keresetet. 

Józsa Zoltán képviselő: Igaz egy-két ciklust kihagytam, de ez mindig probléma volt, hogy bizonyos 

dolgok nem működnek. XY segélyt kér, ugyan akkor gazdasági helyzete ezt nem teszi indokolttá. 

Nem kaptunk egyértelmű választ azzal kapcsolatban, hogy most ezt törvényileg, hogy lehetne 

megoldani. Én azt mondtam, hogy akinek ez fáj, az tegye meg a bejelentését a szakhatóság felé, 

APEH vagy bárki felé, aki ezt képest felülvizsgálni. Hiszen mindenki azt mondja, hogy nem 

kérdőjelezhetjük meg azt, amit ő írásban benyújt az igénylésével kapcsolatban, hogy itt lakik, így él, 
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ennyije van és stb. Tehát itt mi ezt nem vizsgálhatjuk. Akkor elkezdett ez a dolog nagyon kesze-

kusza dologgá válni, hogy mindenki látta helyben, hogy bizonyos dolgok a visszájára fordulnak. 

XY együtt él, mégis külön veszik fel a segélyt, mégis együtt laknak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Haladjunk tovább. Kaptam egy elismerést a megyei 

tűzoltóktól. Kitüntettek a tavalyi árvízvédelmi munkák miatt. A TIOP-os pályázattal kapcsolatban is 

megbeszéléseket folytattunk. Az ÉMOP-nál kaptunk hiánypótlást, hogy utaljunk át 1 forintot a 

kivitelezőnek. Ez egy 30 napos késés megint, hogy át kellett utalnunk, mert úgy van, hogy a 

ravatalozót meg a kultúrházat teljesen külön kezelik az elszámolásban. A számlán is szépen fel volt 

írva, hogy a ravatalozó ennyi, a kultúrház ennyi. És mindig szépen külön soron szerepeltettünk a 

kifizetési kérelemben is. Most azt kérték, hogy írjunk egy sorban a számlán lévőket. Emiatt még 1 

forintot kellett átutalni. Utánaszámoltunk 40 fillér miatt. Az idő pedig telik. Nagy bajban van a 

vállalkozó is. Szerintem mi is lassan abban leszünk. Május 31-ével a kivitelező készre jelentette az 

épüketeket. Hétfőn megírtunk a leveleket és 31-én lesz a műszaki átadás-átvétel a kultúrházé és a 

ravatalozóé is. 

Papp Gábor alpolgármester: A védőnői szolgálat? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A védőnői szolgálat az nem szerepel a programban. Most 

hozták már a virágot a temetőbe, a kiskövekbe rakunk sziklakerti virágokat. A drapériát 

kimosattam. A nagy problémám most az, hogy szépen fehérre le van meszelve, nekünk meg volt 

egy szürke deszkánk, amin fekete festék volt még. Tehát most ezt a szürke deszkát, meg a feketét, 

egyet-egyet megpróbálunk lemaratni, meg egyszer átcsiszolni, hogy faszínű legyen és úgy bekenni 

tölgylazúrral és úgy felrakatni. Mert már se a szürke, se a fekete nem megy oda, ahol minden 

faszínű. 

Papp Gábor alpolgármester: A kandellábereket megbeszélted? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mindent fel kell rakni neki 31-éig. A kandellábereket már 

megrendelte.  

Papp Gábor alpolgármester: A kultúrnál,  ahogy a viacolor le van rakva, az hogy néz ki? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Én nem tudom, majd a műszaki ellenőr megnézi. 

Papp Gábor alpolgármester: Műszakilag megfelel, csak esztétikailag nem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De hát ő azért van, hogy műszakilag meg esztétikailag is 

megnézze. 

Papp Gábor alpolgármester: A védőnői szolgálat mellett lévő korlát már most mozog. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az azért van, mert a gyerekek már rögtön, aznap amikor 

csinálták, kiforgatták a vízelvezetőről a köveket. Úgy szóltak nekem, hogy pénteken, amikor 

betonozzák újra, akkor jó lenne, ha délután vigyáznánk rá, mert mind kiforgatták. Nem a 

vízelvezetőt, hanem ami mellette van kisebbet. És azokat mind kiszedték. Ott bicikliztek rajta. 

Papp Gábor alpolgármester: Nem tudom, hogy én tudom-e rosszul, de egy ilyen építési területet 

általában be szoktak keríteni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szerinted a gyerekeket az zavarta volna, ha ott van 

körben egy szalag? Meg akkor nem férnek el az autók. 

Papp Gábor alpolgármester: Azt sem tudom, hogy oda a bejárati ajtóhoz minek kellett azt a két 

oldali felállót, meg korlátot oda. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mert ott van mindjárt az út mellett. Ha kijössz a 

kultúrházból, ne mindjárt az utca közepére menjen ki a gyerek. 

Papp Gábor alpolgármester: Lehetett volna egy kis korlát, de minek kellett azt most úgy. 

Csonka Tímea képviselő: Mert az úgy akadálymentesített. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akadálymentesített, így van. 

Papp Gábor alpolgármester: Mennyire van már kész az a korlát? Át lehet látni rajta, nincs 

összehegesztve, csak két ponttal össze van fogatva. Nem tudom, hogy azt utólag összehegesztették-

e. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szerintem még tegnap is azt csinálták. Még ma is ott 

voltak. 
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Papp Gábor alpolgármester: Soknak nem tetszik. Én nem is néztem, meg mondom őszintén. Csak 

amikor oda jöttek, és mondták, hogy az így fog maradni. A viacolor egyszer így megy, az aszfalt 

úgy. Össze-vissza, tehát nincs egy egyenes vonal, hogy a viacolornak meg az útnak itt a vége, meg 

a kezdete. Nem. Az egyik idemegy, a másik odamegy, össze-vissza. Őrület. Olyan munkát, hogy 

lehet egyáltalán. Én nem tudom, hogy ki volt ott, valami vezető ember csak volt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Biztos van vezető is csak az a helyzet, hogy a pénzünk 

meg nagyon véges. 

Papp Gábor alpolgármester: Nem biztos, hogy ez csak pénz kérdése volt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De meg van, hogy hány négyzetméter viacolort kell neki 

beépítenie, és annyit épít bele. 

Papp Gábor alpolgármester: Akkor csinálja meg úgy, és akkor egy vonalba essen. Például egy 

kőműves is mondta, hogy ilyen munkát és ezt képesek vagytok átvenni. De nem csak ő mondta, 

többen mondták. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Én mondtam annak idején 120 millióból 60 milliót 

csináltunk. Csináljunk, vagy ne csináljunk. 

Papp Gábor alpolgármester: Nem biztos, hogy pénz kérdése. Mondom. Nem a pénzről beszéltem. 

Nem azt mondtam, hogy több viacolor kell, hanem kellett volna várni. Az nem pénz kérdése. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nincs időnk várni. 31-én át kell adni. Akkor számlát kell 

benyújtani. 

Józsa Zoltán képviselő: Meg kell nézni. Én most nem láttam. De a plusz munka az mindig pénz. 

Papp Gábor alpolgármester: Akadálymentes tényleg, semmi gond nincs vele, csak nem esztétikus, 

nem szép. Engem az is zavar, hogy a közösségi háznál, hogy a feljáró így van, a korlát így van, de 

viszont az alapot meg vízszintesen kihozták. És ahhoz képest a korlát elég hülyén néz ki. Akkor az 

alapot is miért nem így vitte le. Nekem első látszatra szemet ütött.  

Józsa Zoltán képviselő: Mondjunk a korlátot egyszerűbb áttenni, mint az alapot. 

 

A polgármester 19.30 órakor szünetet rendelt el, az ülés 20.00 órakor folytatódott. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: El szeretném mondani, hogy pénteken szólt a kivitelező, 

hogy a kultúrháznál, vigyázzunk már a betonra, hagy kössön meg legalább, mert akkor nem jön ki 

belőle a kő. Ne feleslegesen dolgozzanak egész nap. Akkor jött nekem egy hirtelen ötlet, hogy van 

nekünk Polgárőrségünk és akkor odaszóltam a vezetőnek. Nem úgy gondoltam, hogy ő álljon oda, 

hanem nyilvánvalóan vannak emberek. Gondoltam, hogy ez nem egy olyan nagy dolog, hogy 

délután 4-től este 9-ig ott legyenek. Csak annyit kell csinálni, hogy a gyerekek ne menjenek rá 

biciklivel, ne pakolják el a követ. Egyszer, amikor kimentem, akkor nem láttam ott polgárőrt. A 

Polgárőrség nem működik úgy, ahogy kellene. Egy ilyen dolgot nem kérhetünk tőlük a 200 ezer 

forint támogatásért cserébe? Elég változatos időben megyek haza, de még egy polgárőrrel össze 

nem akadtam a faluközpontban. 

Papp Gábor alpolgármester: Nincs is. Összevesztek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De akkor miért fizetünk mi a polgárőrségnek 200 ezer 

forintot? 

Deák Sándorné képviselő: Hát még a polgárőr autó is. Hozza ide, és amikor mennek őrségbe, akkor 

vigye el. Nincs itt egy üres raktár, garázs vagy valami? Mindenki mondja, hogy ezzel jár 

mindenhova. 

Papp Gábor alpolgármester: Amíg változás nincs, addig ne legyen kifizetve a támogatás. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az első féléves ki lett nekik fizetve. 100 ezer forint. 

Papp Gábor alpolgármester: A második meg akkor, amikor változás lesz. Szervezzék át az egészet, 

vagy mondjon le az elnök. Ha úgy érzi, hogy ő mellé már nem társul senki, akkor adja át másnak. 

Józsa Zoltán képviselő: Az, hogy itt a Polgárőrség nem működik, az sok mindenen múlik. Nem 

működik itt a fonó se, meg a szakkör se. Egyedül a tűzoltóság. Tehát más civil dolgunk igazán 

nincs. Ezt valljunk meg őszintén. A közösségre nem jellemző, az hogy hatalmas nagy civil 
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szerveződések lennének és azok megyeszerte ismertté válnának. Mondjunk bocsánat az idősek 

klubja. 

Holecz Sándorné képviselő: De az nem civil szervezet. 

Józsa Zoltán képviselő: Tehát ebből az anyagból nagyon nehéz építkezni. Ő meg nem tud. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De ha van, aki csinálná, próbáljuk meg másképp. 

Józsa Zoltán képviselő: Fel kell hívni, meg kell kérdezni. 

Papp Gábor alpolgármester: De mi nem dönthetünk benne. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ők egy egyesület. 

Józsa Zoltán képviselő: Ők egy egyesület, az egyesületnek van egy vezetője. Bármikor lemondhat. 

Meg kell mondani, hogy van egy ilyen igény a fiatalok részéről, hogy szívesen besorakoznának 

Bartos József mögé, de ő mögé nem annyira. Hogy gondolja? Fel tudja maga mögé sorakoztatni 

őket vagy nem. Ennyi. Ezek a nyílt tények. 

Csonka Tímea képviselő: Ebben igaza van Zolinak, hogy ezt meg kell beszélni. 

Deák Sándorné képviselő: Jól van, csak fel kellett már hozni, hogy probléma van ezzel. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ha este 10-től nem tudom meddig a buszmegállóba 

ülnének és nem a fiatalok ülnek ott, mint akik a buszra várnak, már akkor is előbbre lennénk. 

Deák Sándorné képviselő: A múltkor is testületi ülésről megyek haza, és egy páran jöttek a 

Babatról hazafelé 11 órakor. Mond meg, hogy azok minek voltak ott. Se rokon, semmi nekik csak 

azért mentek hogy felderítsék a dolgokat. 

Józsa Zoltán képviselő: Mondjunk a helyzet az, hogy a polgárőr szövetséggel is vannak gondok. 

Nem érkeznek meg az igazolványok, stb. És akik polgárőrök akarnak lenni, elbizonytalanodnak. 

Ezzel a strukturális válsággal annak is szembe kell állni, aki fog ő helyette tevékenykedni. Ez ilyen 

sajnos. Most maga az egész polgárőrség ilyen. 

Papp Gábor alpolgármester: Volt szó a településőrökről is, mint alternatív szervezet. Nem az kell. 

A rendőrségnek kell adni jogot, ahhoz hogy intézkedjen, és majd ő intézkedik. 

Vincze Nikolett körjegyző: Akkor most lesz egy olyan határozat, hogy a második féléves 

támogatást felfüggeszti a testület? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen. Hozzunk egy határozat, hogy megkeressünk a 

polgárőr parancsnokot. 

Józsa Zoltán képviselő: Személyes elbeszélgetés kell ezzel kapcsolatban. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A határozati javaslat akkor az, hogy a második féléves 

támogatást, a 100 ezer forint kifizetését a testület felfüggeszti. 

Papp Gábor alpolgármester: Nem megfelelő működés miatt. 

Vincze Nikolett körjegyző: Benne legyen az is, hogy a nem megfelelő működés miatt? 

Csonka Tímea képviselő: Igen. 

Papp Gábor alpolgármester: Számunkra nem elfogadható. 

Józsa Zoltán képviselő: Ez most egy olyan dolog, hogy mindenki a saját szabadidejét, pihenő 

idejét, testi épségét kockáztatja. 

Papp Gábor alpolgármester: Azt így vállalta. Ezért mi 200 ezer forintot áldozunk éves szinten. 

Deák Sándorné képviselő: Meg az autó. 

Papp Gábor alpolgármester: Az autót végül is nem tudjuk, kié. 

Józsa Zoltán képviselő: Ott van a forgalmi. Ki van benne? 

Vincze Nikolett körjegyző: A Polgárőrség nevén van. Gépjárműadót sem kell nekik fizetni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Úgy adjunk hozzá a 200 ezer forintot, hogy még 

üzemeltetni is tudják. 

Papp Gábor alpolgármester: Azért mondtam, hogy az egyesület az önálló. Ők döntsék el, hogy mit 

akarnak. Akar-e működni így egy-két emberrel vagy lemond. 

 

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

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

67/2011.(V.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a helyi Polgárőrség 200.000 Ft (azaz kettőszázezer forint) összegű évi 

támogatásának II. féléves összegét, amely 100.000 Ft (azaz egyszázezer forint), a 

nem megfelelő működés miatt határozatlan időre felfüggeszti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kérem, hogy a tájékoztatómat fogadjátok el! 

 

A képviselő-testület a polgármester két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóját elfogadta. 

 

4. Az önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendeletének megtárgyalása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Vincze Nikolett körjegyző ismertette az írásos előterjesztést, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Józsa Zoltán képviselő 20.15 órakor távozott az ülésről, a képviselő-testület létszáma 6 főre 

csökkent. 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Törvény szerint a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményét is ki kell kérni. A rendelet tervezetet 

először megküldenék nekik. A Felügyelőségnek 30 napja van ezt véleményezni. Ezt követően 

fogadhatná el a testület a rendeletet. Igazából most csak azokat a dolgokat kellene megtárgyalni, 

hogy adjunk-e mentességet, vagy ne adjunk. Van-e még valami javaslata a testületnek a tervezettel 

kapcsolatban. Ha a képviselő-testület azt mondja, hogy ez így mehet, akkor elküldjünk a 

Felügyelőségnek, meg el kell küldeni tájékoztatás céljából a szomszéd települési 

önkormányzatoknak. Szívesen veszek bármilyen javaslatot, ötletet, hogy mit gondoltok még bele. 

Holecz Sándorné képviselő: És akkor például, ha valaki nem tudja bizonyítani azt, hogy ő 

szippantja a gödröt? 

Vincze Nikolett körjegyző: Azt nem tudjunk figyelembe venni. Csőtörésnél is, ha elfolyik a víz, 

kiszámlázzák, ha nem jelentette be a vízműnél a csőtörést. Be kell jelenteni a vízműnél és a vízmű 

kevesebbet számláz ki. Ott érezhetőek ellentmondások, ahol üresek az ingatlanok, de valakik be 

vannak oda jelentkezve lakcímileg. 

Holecz Sándorné képviselő: Lakcímileg ott lakik, akkor fizessen. 

Deák Sándorné képviselő: Fizessen, mert azért van oda bejelentkezve, hogy ott ő valami juttatást 

igénybe vesz. 

Holecz Sándorné képviselő: Ő azért előnyben részesül valahogy, akkor fizessen érte igen. Vagy 

gondolja meg, hogy melyik a kedvezőbb. És probléma az is, hogy lakhat ott valaki úgy, hogy nincs 

jelentkezve. 

Vincze Nikolett körjegyző: Olyan is van, akinek szeptemberben kikötik, akkor szeptemberig, amit 

leszámlázott a szolgáltató azt vesszünk figyelembe. Szeptembertől pedig általányt számolunk. De 

ha ő azt mondja, hogy szeptemberben elköltözött, vagy szeptembertől ő nem is használt vizet? Ez a 

szolgáltatótól kapott listából nem derül ki, csak a 0 fogyasztásosok. És az is lehet, hogy azért nullás, 

mert ki van kötve nekik a víz, mert egyre többet kötnek le. Van még kérdés, vélemény? Vagy akkor 

ezt elküldhettem véleményezésre? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen. 

Papp Gábor alpolgármester: Most nem tudom, most engem az fogott itt meg, hogy a 70 év felettiek 

ugye kedvezményben részesülnek. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De egyedülálló 70 év feletti. Úgy egyedülálló, hogy azon 

az ingatlanon tényleg csak ő lakik. Nem nyilvántartás alapján, hanem életvitelszerűen. 

Vincze Nikolett körjegyző: Azt nem tudom én ellenőrizni, hogy él-e ott valaki vagy nem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De hogy nem tudjátok ti, hogy most a 70 év felettiek 

egyedül élnek-e vagy valakivel. 

Vincze Nikolett körjegyző: Először én is beírtam, hogy lakcímnyilvántartás szerint, meg 

életvitelszerűen ott tartózkodik, de nem tartózkodhat ott életvitelszerűen, ha nem jelentkezik be, 

mert az szabálysértés. 

Papp Gábor alpolgármester: Csak hát kérdés, hogy erre is milyen szankció van. 

Vincze Nikolett körjegyző: Szankció van rá, csak hogy ellenőrzöd? 

Papp Gábor alpolgármester: Hát ez az, az ellenőrzés. 

Csonka Tímea képviselő: Jól mondja ezt Gábor. Minden az ellenőrzésen múlik. Ez nagyon nagy 

feladat lenne. 

Papp Gábor alpolgármester: Egy segélyen élő családban, ahol mondjuk, van 4-5 gyerek ott is 

28.500 forint a jövedelem. Egy 70 éves nyugdíjasnak van egy fix jövedelme. Annak a családnak 

meg nem biztos, hogy van annyi. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor vegyünk ki ezt a mentességet, adtunk már 

kedvezményt a hulladékkezelésnél. 

Holecz Sándorné képviselő: Ne adjunk kedvezményt az egyedül élő 70 év felettinek. Igen meg a 70 

év felettiek sokkal kevesebb vizet is fogyasztanak. 

Vincze Nikolett körjegyző: Na ki vegyünk akkor a 70 év felettieket? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2011.(V.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetét és úgy határozott, hogy azt megküldi 

véleményezésre a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség számára azzal a változtatással, hogy a mentességet élvezők 

köréből a 70 éven felüli egyedülálló lakosok körét kiveszi. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: körjegyző 

 

6. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) Hangya Szövetkezet 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Hangya Szövetkezett küldött nekünk egy levelet, hogy 

csatlakozunk-e a Hangya Energetika és Innovációs Klaszterhez. Ilyen határozati javaslatot küldtek: 

a képviselő-testület egyetért-e azzal hogy Endrefalva Község Önkormányzata a Hangya Energetika 

és Innovációs Klaszter támogató tagjává válljon. A támogató tagság az önkormányzat számára 

kiadással, illetve a Klaszter munkájában való részvételi kötelezettséggel nem jár. Az önkormányzat 

a Klaszter munkájában saját döntése szerinti mértékben vesz részt, azonban a tagságból eredő 

előnyöket a közreműködés mértékétől és módjától független is élvezheti. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hangya Energetika és Innovációs Klaszterhez való 

csatlakozásról szóló nyilatkozatot aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Homoki Gábor képviselő: Nem jár pénzzel. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem. Semmivel nem jár. Belépünk a Hangya Klaszterbe, 

vagy nem? 

Deák Sándorné képviselő: Most hogyha nem fogunk semmiféle tevékenységet folytatni, akkor 

fölösleges. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az Önök Klaszterhez való csatlakozása szabad 

vonatkozású fejlődő felhívása értelmében a következő módokon történhet, amennyiben Önök 

önkormányzatként szeretnének csatlakozni a Klaszterhez, úgy azt egy oldalú nyilatkozattal tehetik 

meg. Ebben az esetben az önkormányzat a Klaszter támogató tagja lesz, ami azt jelenti, hogy a 

projekt megvalósításában részt vehet, annak eredményéből részesülhet, azonban közreműködésért a 

vonatkozó pályázati felhívás alapján pénzbeli juttatást a Klasztertől nem kaphat, viszont tagdíj és 

átalánydíj fizetésére sem kötelezett. Nyilatkozat aláírásával Ön jogosult a képviselő-testület 

felhatalmazása alapján felhatalmazó határozatra. A vonatkozó jogok, javaslatokat levelem 

melléklete tartalmazza. Amennyiben az önkormányzatnak van a tulajdonában, vagy a településen 

működik olyan gazdasági társaság, a Klaszter számára az volna kívánatos, hogy önkormányzati 

vagy regisztrált tagként, mint vállalkozás csatlakoznának. Utóbbi esetében munkatársaink érintett 

vállalkozásokkal közvetlenül veszik fel a kapcsolatot a pályázat benyújtásához és a szükséges 

adminisztrációs teendők minél előbbi elvégzése érdekében. 

Vincze Nikolett körjegyző: Kérték már a határozatot, de nem volt, mire azt írták, hogy bármikor 

lehet csatlakozni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Hangya Energetika és Innovációs Klaszter 2 héten 

belül megalakul azzal a kifejező céllal, hogy tagjai közreműködésével, illetve számára megalkosson 

egy olyan modellt, ami segíti a tagtelepüléseket pályát önálló energetika fejlesztését 

előkészítésében, pontos megtervezésében és végrehajtásában. Létrehozzon egy információs 

hálózatot, aminek segítségével a tervezés munkafolyamatában valamennyi tag és támogató hozzá 

tud járulni, továbbá amely lehetőséget biztosít a tagoknak a tevékenységükhöz kapcsolódó pályázati 

felhívások megismerésére és azokban való sikeres részvételre, létrehozzon egy olyan informatikai 

modult, amely a tagok tervezési munkáját segíti, valamint a projekt eredményeként létrejövő modell 

változtathatóvá, paraméterezhetővé, így széles körben is adaptálhatóvá teszi. Akkor legközelebb 

döntünk róla. 

Vincze Nikolett körjegyző: Akkor elnapoljunk? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: El. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2011.(V.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Hangya Energetika és Innovációs Klaszterhez való csatlakozás lehetőségét és 

úgy határozott, hogy a kérdést elnapolja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

B) Elégedettségi kérdőív 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kiosztok egy kérdőívet, kérek mindenkit, hogy töltse ki. 

 

C) Cserép eladás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van vagy 8000 db cserepünk, egyre többen érdeklődnek, 

mennyiért adjunk darabját. 

Papp Gábor alpolgármester: Meg kell nézni egy hirdetésben valahol. 
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Homoki Gábor képviselő: De milyen cserép? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ami a kultúrházról lejött. 

Deák Sándorné képviselő: Mennyiért adtunk azt, ami itt volt a hivatalban? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 20 forintra emlékszem. 

Homoki Gábor képviselő: Én annyira saccolnék, hogy most 20 forintért lehetne adni, de ti tudjátok. 

Közösen beszéljünk meg. 

Deák Sándorné képviselő: Egy palát adnak 10 forintért. Egy kúpos régi palát, amivel a kerítést is 

kirakjuk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megnézzem, és ha 20 forint volt, akkor annyiért? 

Papp Gábor alpolgármester: Meg kell nézni, hogy mennyiért hirdetik. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Viszonyítsunk inkább ahhoz, amennyiért már mi is 

adtunk. Akkor 20 forint volt, de megnézem, és hogyha a múltkor is 20 forintért adtuk, akkor most 

is. Van még ez a műanyag hullámpala is. Olyan is van, ami széjjel lett szedve előtető. 

Holecz Sándorné képviselő: A ravatalozónál nem olyan volt? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De az is itt van mind, a vas is itt van. Abból lesz majd a 

kerítés a játszótér köré. Viszont azt is kitaláltam, hogy a nagykaput meg a kiskaput is újat csinálunk 

a temetőbe fából, ami ide le lett gyártatva a játszótérre azok a bábuk, azok lesznek felül, alulra meg 

egyenest szabattatok ki. Szépen körbe lefestjük és akkor mindjárt másabb lesz a nagykapu, meg a 

kiskapu. Vannak még olyan vasak, akkor azt is megcsináltatom. 

Papp Gábor alpolgármester: Honnan lesz az a temetőkapu fából? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Vannak ilyen fabábuk, olyanok, mint az óvodában a 

kiskerítés. Hasonló és felül lesz az, alulra meg csak simán deszkákat teszünk. Van itt még szárazfa, 

abból gyalultatok és akkor szerintem már mindjárt másként fog kinézni. 

Papp Gábor alpolgármester: Most még a temetővel kapcsolatban jutott erről eszembe, hogy kannák 

lesznek esetleg újak? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Muszáj lenne, mert valaki vödröt akaszt oda. Ilyen 

kisvödröt, olyan kisvödör. Egyetlen kannánk van megint, ami rossz. Csinálhatnák különben mi is 

tartót, mert a koszorúknak is kellene majd. 

Vincze Nikolett körjegyző: Rimócon meg apácarács van, és arra vannak felakasztgatva a koszorúk 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen az sem rossz. Én úgy tudom elképzelni, hogy 

kerekes legyen, hogy be tudjuk tolni meg ki is tudjuk tolni, ha kell. 

 

D) Alapító okirat módosítás 

Vincze Nikolett körjegyző: A múltkor elfogadta a testület az iskolai alapító okirat módosítását, 

amelyre az SNI-s gyermekek miatt volt szükség. Akkor részleteztünk a fogyatékosság típusait, mert 

csak úgy lehetett normatívát igényelni. Akkor ezt beküldtük a MÁK-ba és visszaküldték nekünk, 

hogy azon kívül, amit mi módosítottunk még milyen változtatások szükségesek. Átnézték nekünk 

az egészet. Javaslom a jelzett módosításokkal az alapító okiratot ennek megfelelően módosítani, 

hogy elavult részeket ne tartalmazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2011.(V.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

endrefalvai Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítási javaslatát és 

azt elfogadta. Az alapító okirat a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 

határozat mellékletét képezi. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 
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E) Képviselő-testületi kirándulás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kirándulás. 

Homoki Gábor képviselő: Nekem a hét biztos, hogy nem jó, meg a jövő hét sem, szerintem. 

Hétvége semmilyen színalatt ne legyen, hétköznap még legfeljebb. De hétvége ne. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De hétköznap mindenki dolgozik. Inkább hétvégén. Én 

bennem felvetődött az is, hogy szombaton megcsinálunk otthon mindent, vasárnap meg elmehetünk 

kirándulni. 

Vincze Nikolett körjegyző: És a következő hét? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Következő héten már áldozás van. 

Csonka Tímea képviselő: A következő héten meg ballagás. 

Vincze Nikolett körjegyző: Miért nem hétfőn megyünk? Mindenki kivesz egy szabit. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nézzük meg a pénteket, mindenki jelezzen holnapra, 

hogy jó-e a most péntek. 

 

F) Képviselői felvetések. 

Deák Sándorné képviselő: Sikerült-e már az úttal kapcsolatban valamit találni? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Semmi papírt nem találok. 

Deák Sándorné képviselő: Semmi papír nincs meg? Valamit csináljatok már. Én nem tudom, hová 

forduljunk, vagy szóljak a TV-nek, és majd az intézkedik, vagy hogy legyen? Valamit intézzetek 

már. Akkor a buszmegálló a Babaton? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Csinálják a tanácsadót. Még a tanácsadó kész nincs addig 

nem tudjuk azt csinálni. Nem mindegyikre lehet rábízni a buszmegállót. Már most a vasat széjjel 

szedték, meg igazították. Mihelyt a tanácsadóval végzünk, megy a buszmegálló is. 

Deák Sándorné képviselő: És akkor azt szeretném kérdezni még, hogy fűnyírónk csak az a kettő 

van jó? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mihelyt többen vannak, nem úgy csinálják. Tavaly is 

többen csinálták, de nem mentünk többre velük. 4-en se dolgoztak tavaly. Amikor 4 embert 

felvettünk, nem győztem a gépeket hurcolni, elrontogatták, elállították. Jobban nézték egymást, 

hogy ki dolgozik, mennyit dolgozik. 

Deák Sándorné képviselő: Külön kellene őket tenni. Kettő nyírja a mellékutat, kettő a főutat. A 

szennycsatornát, azt mossák, vagy ellenőrzi valaki ezt a bűzt? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Amikor érzed, hogy bűz van, fel kell venni a telefont, és 

be kell szólni Szécsénybe. 

Deák Sándorné képviselő: Ennyi? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ennyi. Igen, hogy minél több bejelentésük legyen, hogy 

büdös van. Ne csak mindig az önkormányzat érezze. A lakosság is érezze, hogy büdös van. 

Deák Sándorné képviselő: Még olyan javaslatom lenne, hogy ezeket a kisiskolásokat, akik 

szerveződtek a tűzoltókhoz, hogy majd gyermeknapon esetleg egy kis csokival vagy valamivel 

jutalmazni lehetne. Vagy csak megdicsérni őket, hogy csatlakoztak a tűzoltókhoz, mert nagyon 

aktívak voltak. Örüljenek neki, csak ennyi. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Most nem lesz úgy gyereknap. 

Vincze Nikolett körjegyző: Akkor a Hírmondóban. Szerdán véradás lesz az iskolában. 

Homoki Gábor képviselő: Nézzük a lakásfenntartási támogatásokat. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Összesen 914.910 forint havi bontásban. 

 

G) ÉMOP-3.1.2/E-11 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Már beszéltünk a településrekonstrukció az árvíz sújtotta 

településeken című pályázatról. Szeretném kérni a felhatalmazásotokat, hogy a pályázatíróval 

szerződést köthessek a pályázat összeállítására. 
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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2011.(V.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Észak-Magyarországi Operatív Program Településrekonstrukció az árvíz sújtotta 

településeken tárgyú pályázati kiírásra (Kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-11) benyújtani 

kívánt pályázat elkészítéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 

pályázat összeállítására és elkészítésére megbízza a Diverzum Projektfejlesztő és 

Területi Tervező Kft.-t (székhelye: 1016 Budapest, Berényi u. 9/B., önálló 

képviseletre jogosult: Guzmics István ügyvezető). 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Továbbá kell egy testületi döntés, hogy a saját erőt 

biztosítjuk. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2011 (V.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Településrekonstrukciós beavatkozások az árvíz sújtotta Endrefalva településen 

című projektről szóló előterjesztés. 

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján úgy határozott, hogy pályázatot 

nyújt be az ÉMOP 3.1.2/E-11 pályázati azonosító számú „Településrekonstrukció az 

árvíz sújtotta településeken” című pályázati kiírásra. 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 

3165 Endrefalva, Béke út 4-6. (Helyrajzi szám: 406.) 

3165 Endrefalva; Csurgó út egy szakasza (Helyrajzi szám: 55.) 

A projekt célja: Az Általános Iskola Dankó Pista út felőli árvízvédelmével, a Csurgó út 

és a kapcsolódó csapadékvíz elvezető árkok helyreállításával a közintézmények 

védelme. 

A projekt teljes költségvetése bruttó 15.965.640 Ft, az igényelt támogatás összege 

bruttó 15.167.358 Ft A képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a 

projekt megvalósításához bruttó 798.282 Ft összegű saját erőt biztosít, valamint a teljes 

összeget beépíti költségvetési rendeletébe és azt elkülönítetten kezeli. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elkészített pályázatot 

aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület és a polgármester 
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H) Fogorvosi rendelő 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: dr. Brumár Mihály fogorvos megkeresett engem, hogy a 

szécsényfelfalui rendelőjét megszünteti. Szeretné, ha ennek megfelelően az önkormányzatok és a 

közte kötött szerződés módosításra kerülne. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2011.(V.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 

hogy dr. Brumár Mihály fogszakorvos a Karancsság, Ságújfalu, Szalmatercs, 

Szécsényfelfalu, Endrefalva, Piliny Községek Önkormányzataival kötött, 1996. 

december 15-én kelt megbízási szerződét módosítani kívánja azzal, hogy a 

Szécsényfelfaluban működtetett fogorvosi rendelő működését a fogszakorvos 

határozatlan időre felfüggeszti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elkészített megbízási 

szerződés módosításának aláírására. 

  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

I) Pedagógiai Szakszolgálat 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 

Társulása 2011. április 28-i ülésén megtárgyalta a pedagógiai szakszolgálati intézmény alapításáról 

szóló előterjesztést. A Társulási Tanács elvi döntést hozott arról, hogy szakszolgálati intézményt 

alapít a kistérségben kötelezően ellátandó két szakszolgálati feladat, a logopédia és a 

gyógytestnevelés ellátására. A várható önkormányzati kiegészítő hozzájárulás 1 ellátottra és 1 évre 

vetítve logopédia esetében 10 500 Ft, gyógytestnevelés esetében 12 000 Ft. A fenntartó 

önkormányzatok kizárólag az ellátás igénybevételének arányában járulnak hozzá a költségekhez. 

Kérem a testületet, hogy szavazzunk, kívánunk-e részt venni a pedagógiai szakszolgálat 

létrehozásában. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2011.(V.25.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzata támogatja pedagógiai szakszolgálati 

intézmény alapítását az alábbiak szerint:  

Az intézmény ellátási körzete: Szécsény, Endrefalva, Hollókő, Ludányhalászi, 

Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, 

Szécsényfelfalu, Varsány települések  

Az intézmény fenntartója: Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 

Társulása 

Az intézmény finanszírozásának módja: Állami támogatás és a fenntartó 

önkormányzatok kiegészítő hozzájárulása.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21.40 órakor bezárta, az ülés zárt 

ülés keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


