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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én, 18 órakor 

kezdődő, a Körjegyzőség endrefalvai hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes ülésről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Homoki Gábor képviselő (20.30-ig) 

Józsa Zoltán képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

Antalné Varga Katalin meghívott (18.10 órától 19.00 óráig) 

Bartusné Serfőző Mária meghívott (19.00 óráig) 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet és a meghívott vendégeket a 

rendes testületi ülésen, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést 18.00 

órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát, majd javaslatot tesz a 

meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására. 

 

Napirend javaslat: 

 

1. Általános Iskola és Óvoda 2010/2011. tanévének értékelése 

Előterjesztő: Antalné Varga Katalin intézményvezető 

 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

3. Játékkiállítás és Fesztivál, valamint Falunapi rendezvény értékelése 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

5. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 

 

A képviselő-testület a napirendeket és a jegyzőkönyv-vezető személyét egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Általános Iskola és Óvoda 2010/2011. tanévének értékelése 

Előterjesztő: Antalné Varga Katalin intézményvezető 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az első napirendi pont tárgyalása esetén kezdjünk előbb 

az óvodával. Mindenki elolvasta az óvoda 2010/2011-es tanévének értékelését? Van kérdés ezzel 

kapcsolatban? Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő ki szeretné valamivel egészíteni? 
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Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Igen, a tanévben 41 fő halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekünk, azaz HHH-s gyermek volt. A 2010/2011-es tanévben is pályáztunk az integrációs 

program keretein belül a már említett 41 főre, amit meg is nyertünk. 

Homoki Gábor képviselő: Akkor a kétharmad részre volt HHH-s a gyerekeknek. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Igen. A pályázaton elnyert pénzösszeget a tanévben a régi 

öltözőszekrények lecserélésére, 2 db tornapad, valamint a hátrányok csökkentése érdekében a 

vizuális tevékenységek fejlesztéséhez szükséges eszközök - színes ceruza, rajzlap, írólap, gyurma, 

festékek, gumilabda, pólók - megvásárlására fordítottuk. Tehát ezzel egészíteném még ki az írásban 

már megkapott beszámolót. A sajátos nevelési igényű, SNI-s kisgyermekről, tudomásom szerint a 

szakvélemény még nem készült el, valamint a beilleszkedési tanulási és magatartási zavaros, azaz 

BTM-es gyermeknél is hiányzik. Ezekre a szakvéleményekre még várunk. Az értesüléseim szerint 6 

gyermek más település általános iskolájában kezdi majd meg a következő tanévet. 

 

Antalné Varga Katalin meghívott, intézményvezető 18.10 órakor megérkezett. 

 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: 26 kisgyermek iratkozott be. Az általunk készített 

statisztika szerint 2004. szeptemberétől 2008.08.11-ig 71 óvodáskorú gyermek született a 

községben és ebből 7 gyermek más település óvodájába jár. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És ebből mennyi a HHH-s gyermekek száma? 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: A szülők elmondása alapján körülbelül 45 fő lesz a HHH-s 

gyermekek száma, ez tavaly 41 fő volt. Az óvoda kihasználtsága teljes lesz a már említett 58 fővel 

plusz a 4 fő BTM-s kisgyermekkel. 

Homoki Gábor képviselő: Tehát, akkor 58-ból 45 fő a HHH-s kisgyermekek száma? 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: De ez csak előzetes felmérés a HHH-s gyermekszám 

esetében mert, csak a régi kisgyermekek számát tudjuk biztosan, az újonnan beiratkozóknál nem 

minden szülő nyilatkozott az iskolai végzettségével kapcsolatosan. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az IPR pályázatnál milyen kritériumoknak kell 

megfelelni? 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: A 3 éves óvodások 70%-ának HHH-nak kell lenni, ahhoz 

hogy pályázni tudjunk az IPR-re. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: A legnagyobb problémát az iskolát meg nem kezdhető 

gyermekek magas száma okozza. A 34 fő nagycsoportos korú gyermekből 22 kisgyermeket 

küldtünk nevelési tanácsadóba ebből 11 fő a javaslat alapján, 1 fő a szülő kérelmére maradt az 

óvodába. Az említettek miatt sok azon gyerekek száma, akik 5, 6, 7 évesek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szám szerint? 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: A 7 évesek száma 6 fő, 6 évesek száma 14 fő, 5 évesek 

száma 13 fő, 4 évesek száma 7 fő, 3 évesek száma 5 fő. Ezek csak a tervezettek száma. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Mennyi a községben élő 3 évesek száma? 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: A 2008.08.11-től 2008.12.06-ig harmadik életévét tölti be 

12 fő községben, amelyből már 5 fő beiratkozott, az 17 fő. A 2009.01.02-től 2009.05.26-ig 

harmadik életévét betölti 15 fő. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Mi azt szeretnénk tudni, hogy 2011-ben hány fő tölti be a 

harmadik életévét? 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: A 2011-ben harmadik életévüket betöltők száma 17 fő. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: A 17 fő 70 %-a 12 fő. 

Homoki Gábor képviselő: Az iskolaköteles gyermekek száma, akik az óvodába maradnak nagyon 

magas. A 7 vagy 8 éves elsős gyermekeknek nagy hátrányuk lesz, hogy az általános iskolát későn 

kezdik meg, így túlkorosak lesznek. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Véleményem szerint inkább maradjon az óvodában, amíg 

iskolaérett nem lesz, mert ennek hiányában eleve kudarcra lenne ítélve az iskolában. Nem tudná 

teljesíteni a követelményeket, majd elvégezni az általános iskolát. Fontos, hogy iskolaéretté váljon. 

Homoki Gábor képviselő: Igen, de a három éves gyerekeket nem tudjuk felvenni emiatt. 
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Holecz Sándorné képviselő: Igen, így a hároméves gyerekeknek nem tudunk elegendő helyet 

biztosítani. Ugyanakkor a hétéves és a hároméves között nagy a korkülönbség. Az úgy lenne 

tökéletes, ha a hétéves gyermekeket külön lehetne felkészíteni az iskolára. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Jó lenne, ha nem kétcsoportos lenne az óvoda. Amennyiben 

csoportbontásra kerülne sor, már kevés lenne a 2 csoportos megoldás, több csoportot kellene 

létrehozni, például kiscsoport, középső és nagy csoport. 

Papp Gábor alpolgármester: Ha nem egykorúak, akkor egymást elrontják. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Nem tudunk 12 fő hároméves gyermeket felvenni. Az 58 

fővel együtt már sok. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: De nem kell 12 főt felvenni csak 7 főt, mert az 5 fő már 

beiratkozott. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Mivel 62 fő a felvehető létszám, és a meglévő 58 főhöz a 7 

fő pluszban már nagyon sok. A négyéveseket sem lehet kivenni. A tavaly kimaradt hároméves 

gyermekeket pedig, azért íratták be a Gyermekházba, hogy az óvodára felkészítsék őket és ne 

maradjanak ki az idén. Abban az esetben, ha kimaradnak, akkor már ötödik életévüket töltik, mire 

óvodába kerülnek. A gyerekeknek már három éves koruktól kellene óvodába járni, mert nagyon jól 

lehet látni, hogy aki háromévesen bekerül hozzánk, azzal lehet is haladni, de aki az utolsó évben 

kerül be, nem tud úgy fejlődni és ezért van ez a sok visszamaradás. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket előnyben 

kell részesíteni a felvételnél a törvény szerint is. Az új oktatási törvény szerint valószínűleg már 

hároméves kortól kötelező is lesz az óvoda mindenki számára. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Igen, mindenki számára, nem csak a HHH gyermekeknek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tehát, akkor nem tudjuk teljesíteni az IPR feltételeket? 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Most, amit Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő 

felvázolt az 5 gyermek mellé a 7 gyermeket még mindenféleképpen fel kellene venni, mert, hogy ha 

a körzeten belül valóban 17 hároméves gyermek van, akkor annak a 70 %-ának bent kell lenni, 

hogy a pályázatnak megfeleljünk. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Még azt sem mondhatom, hogy közülük valamelyik nem 

halmozottan hátrányos. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Akkor gondban vagyunk, mert 7 gyermeket fel kell még 

venni. 

Papp Gábor alpolgármester: A Gyermekház működik vagy fog még működni? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem tudni. 

Józsa Zoltán képviselő: A múltkor volt itt beszámolón Simon Mihály, aki taglalta nehéz sorsukat, 

kiszámíthatatlan jövőjüket a Gyermekház alapítványi támogatással kapcsolatosan, hogy ez lesz 

vagy nem. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: De ők hivatalosan nem is az óvoda 3. csoportja. 

Józsa Zoltán képviselő: Tudom, de az is egy segítség volt. 

Holecz Sándorné képviselő: Csak nem számít az óvodai létszámba. A pályázatnál sem veszik 

figyelemben ezt a létszámot. Ez független, hogy mennyi gyerek jár a Gyerekházba. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ha bekerülnek, annyi előnyük van, azzal szemben, aki 

sehová sem járt, hogy a Gyerekházba valamennyire felkészítették őket. 

Józsa Zoltán képviselő: Előbb-utóbb ki fog derülni az ő támogatási rendszerük is, lesz vagy nem. 

Az épület nem maradhat meg nekünk? Vagy az a miénk? 

Holecz Sándorné képviselő: Az épület a miénk. 

Józsa Zoltán képviselő: Olyan, mint egy kihelyezett óvoda. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az a baj, amikor az óvodai felújításra pályázatot 

nyújtottunk be, nekem eszembe jutott a TSZ iroda, hogy nem lenne-e sokkal ésszerűbb azt 

átalakítani óvodává. A tervező kijött az egész dolgot felmérni és akkor azt mondta, hogy egy új 

óvodának már nem elég az a hely, sokkal több az előírás. Ha az óvodát oda áthelyezzük, az ÁNTSZ 

és a többi hatóság is ellenőrzi és rengeteg az előírás. Tehát nagyon költséges. 

Józsa Zoltán képviselő: Nem az egészet. És ha egy csoportot? 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Egy csoportra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Az 

előírásoknak ugyan úgy meg kell felelni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Már eleve három csoportos óvodának kellene lenni. 

Antalné Varga Katalin iskola igazgatóasszony: Ez az egyik része, amit a jegyzőnő mond. 

Másrészt, akkor még alkalmazottakat is fel kellene venni és akkor már a költségek is 

megemelkednének. 

Vincze Nikolett körjegyző: De el kell gondolkozni rajta, főleg ha ilyenek a gyerek létszámok. 

Holecz Sándorné képviselő: Kelleni fog a későbbiekben a 3. csoport. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: 2009.05.26-ig született, 2012-es évben már tankötelesek, de 

amikor betölti menet közben, őt már fel lehetne venni. Máshol ezt gond nélkül megoldják. 

Homoki Gábor képviselő: De, hogy ez mennyire kivitelezhető? 

Holecz Sándorné képviselő: Aki, dolgozik és a gyermeke októberben tölti a 3 évet, mihelyt letelik a 

GYES, ő már óvodába akarja íratni a kicsit. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Akit fel tudnánk venni az 33 fő lenne. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Fel is kéne venni őket. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Még 33 fő az 58-on felül, az már 91 fő. Ha még a 25 fős 

létszámú óvodai csoportról beszélünk, akkor is sok. Mi örülünk a sok kisgyereknek, de nem tudjuk 

őket elhelyezni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Múltkor néztem egy konténerekről szóló prospektust, 

meg kéne kérdezni, hogy egy óvodai csoport szoba mennyibe kerülne. Arra lehetne pályázni. 

Józsa Zoltán képviselő: Azok, amiket össze is lehet nyitni. 

Holecz Sándorné képviselő: És abban is minden van? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Persze. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Vizesblokktól kezdve minden. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A mostani óvoda épülethez hozzátoldani szerintem már 

nem lehet. 

Holecz Sándorné képviselő: Az már biztos, hogy hatalmas költség lenne. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: De ott a hátsó rész, ahol le lehet tenni a már említett 

konténer egyikét. 

Homoki Gábor képviselő: 12 főt még fel kellene venni. 

Holecz Sándorné képviselő: Pont a 7 fő négyéveseknek kell kimaradni. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Akkor van szerencsénk, ha a 17 főből 10 fő HHH-s, 

annak a 70 %-a, hét gyermek és abból már 5 fő beiratkozott így 2 főt kell még felvenni. A 

legrosszabb esetet már vázoltuk, ha mind a 17 fő HHH-s. Mindenképpen fel kell mérni HHH-ok 

számát. 

Csonka Tímea képviselő: Fel kell mérni. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Hogy felelnénk meg a pályázati előírásnak, végig kell 

számolgatni és utána dönteni. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: A négyévesek számát tudjuk, a többi nincs meg. 

Vincze Nikolett körjegyző: Tudunk a népességből pontos adatokat lekérni. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Az adataink megvannak, de ebbe nincs benne hogy HHH-s 

vagy nem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A szülő nyilatkozik, csak nem tudjuk, hogy hogyan. 

Józsa Zoltán képviselő: A Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő által benyújtott beszámolóhoz 

még annyi hozzáfűzésem lenne, hogy a kerítéshez, parlagfű-mentesítéshez támogatást kellene 

biztosítani a legrövidebb határidőn belül. És arra szeretném felhívni újfent a figyelmeteket, amivel 

kapcsolatban többször is felszólaltam és kérném a polgármester asszonyt és képviselőtársaimat, 

hogy a játszótérkerítésre is gondoljunk már. Elkezdtek, csökkeni az eszközök is, például hinta, 

csúszda, apróságok folyton letörnek, eltűnnek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Itt van bent az egész ülőgarnitúra. 

Józsa Zoltán képviselő: Jó akkor megvan minden. A csúszda is? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen a csúszda is, minden itt van bent. 
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Józsa Zoltán képviselő: Jó elnézést, nem tudtam, csak azt láttam, hogy már nincs ott. 

Papp Gábor képviselő: Na de miért van bent? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Azért mert nem rendeltetésszerűen használják. 

Papp Gábor képviselő: Meg a fa is el van korhadva. 

Józsa Zoltán képviselő: A hangsúly azon van, hogy nem szeretnénk megvárni, hogy ki lesz az első 

szülő, akinek a gyereke kiszalad a fő útra. 

Csonka Tímea képviselő: Igen. Jobb félni, mint megijedni. 

Józsa Zoltán képviselő: Ne várjunk tovább, már ott van a játszótér 3 éve és én már 4-szer biztos, 

hogy felszólaltam ezzel kapcsolatban. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megvannak már a lécek is, csak betonra kell tenni, mert 

úgy hiába tesszük le. De most nem tudunk belefogni. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Kétévente kell a játékainkat felülvizsgálni és az idén telik le 

az előbb említett idő. Ötévenként pedig, azaz 3 év múlva pedig szabványosítatni kell. 

Józsa Zoltán képviselő: A szennyvízzel kapcsolatban mi a helyzet? Úgy hallottam, hogy az 

óvodában kivitelezési hiba van. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A kultúrház műszaki átadás átvételekor beszéltünk 

szakemberekkel, de hiába. 

Papp Gábor képviselő: Csövet kellett volna felvezetni, az kihúzná. Tehetnek oda bármilyen 

bűzelzárót az továbbra is jön föl. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Nálunk is van a felnőtt mosdóban, de más szakemberek azt 

mondták, nagyon kicsi az átmérője és nem is onnan kellett volna oda vinni, hanem ahol 

összefolynak ezek a szennyvíz csövek, azaz a pincéből. 

Pap Gábor képviselő: A bűz nem bentről jön, hanem a kinti gerincből jön vissza. Azt kellene 

megakadályozni, hogy az bemenjen. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Ha levesszük a fedelét tapasztalatunk szerint nincs olyan 

büdös. Csak a szomszédoknak nem tetszik. 

Papp Gábor képviselő: Akkor 3-4 m magasra ki kell rögzíteni egy csövet, mellé egy bokrot vagy 

fát ültetni, ha megnő meg is fogja. Hátul megnéztem a kerítést, a szőlő oszlopoknak nevezett 

betonoszlopok, nagyon kint vannak a földből. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Nincs bebetonozva. 

Holecz Sándorné képviselő: Amik ott hátul állnak. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Igen. 

Papp Gábor képviselő: Nem is mertem hozzá nyúlni, mert még a széltől is kidől. De az alapon lévő 

szigetelés is le van szakadva. Azok az oszlopok oda nem is megfelelőek vagy be kell betonozni. De 

akkor annak beton alap kell, vagy ha nem kell, hogy azonos szinten legyen, akkor lejjebb kell 

engedni. Akkor meg már alacsony lesz. 

Józsa Zoltán képviselő: Valamilyen megoldás kell a kerítésre az óvodába is és a játszótérre is. 

Papp Gábor képviselő: De miből? 

Józsa Zoltán képviselő: Ez nagy kérdés. 

Papp Gábor képviselő: Az oszlopok megvannak. Vagy az se végig? 

Holecz Sándorné képviselő: De meg vannak, csak drótháló kell. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Igen. Az oszlopok megvannak. 

Józsa Zoltán képviselő: Nem tudom mekkora az oszlop, de úgyis a kerítésdrót határozza meg. 

Papp Gábor képviselő: 1,25 vagy 1,50-esek. De arra még kell vezérdrót vagy szögesdrót. 

Józsa Zoltán képviselő: Azt akartam ebből kihozni, hogy elég az oszlop csak mélyebbre kell ásni. 

Holecz Sándorné képviselő: Meg drótháló kell még. 

Józsa Zoltán képviselő: 270 Ft körüli összegű a drót métere, nem tudom, mennyi kell oda… 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Körülbelül 60 m kell. 

Józsa Zoltán képviselő: Akkor az 18.000 Ft. Ott az oszlop mélyebbre kell ásni és kész. Valamint 

vezérdrót kell még. 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Volt az is csak elvitték. Az már ki volt húzva. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Még valami? Akkor Antalné Varga Katalin igazgató 

asszonynak átadnám a szót. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Két-három dologgal szeretném kiegészíteni az általános 

iskola 2010/2011-es tanévéről szóló beszámolóját. Homoki Gábor képviselő úrral és a tantestület 

többi tagjával egyetemben, meg szeretnénk köszönni, hogy ilyen szép iskolában kezdhettük a 

tanévet. Az iskola külső környezete megszépült. Nagyon örülnénk, ha lenne rá lehetőség, hogy ezen 

a nyáron egy kicsit tovább mehetnénk márpedig, olyan irányban, hogy a belső udvar festése után a 

külső színezés is megvalósulhatna. Ha ez sikerülne is, lennének még ötleteink persze. Amit Csóriné 

Botyánszki Ágnes polgármester asszonnyal is néztünk, hogy leszedtük a belső lábazatokat pontosan 

azért, hogy levegősebb legyen az épület, jobban tudjon szellőzni, de valami megoldást 

mindenképpen kell keríteni, hogy a falak ne koszolódjanak el. A hosszú folyosót egy 14 cm széles 

lécekkel védenénk, ami rendkívül dekoratív és nagyon praktikus megoldás is lenne. Előtte 

lefestenék egy kicsit. Ez a három soros megoldás a hosszú folyosón 800.000 Ft lenne. Ez nagyon 

sok, de kellene, mert már most is koszos a fal pedig csak egy év telt el. Nagyon nagy lelkesedéssel 

indultunk, szeptemberben azt hittük, hogy ez a nyár elhozza még mindazt, amit az álomépítők nem 

tudtak megvalósítani, de most egy kicsit félek is látva a pénzügyi kondíciókat. Bizakodó vagyok, 

bízok a pályázatokban, az IPR-s pályázatban is. Ugyanakkor nagyon jól tudom, hogy szinte ez az 

egyetlen lehetőségünk, hogy előbbre jussunk. Nagyon sajnálom, hogy még a mai napig nem került 

újra kiírásra. Azt mondják, hogy elő vannak készítve a pályázatok, de még zöld jelzést nem 

kaptunk. Még minden lehet. Ez összességében intézményfenntartó társulási szinten 11 millió 

forintot jelent, mégpedig éves viszonylatban. És nekünk ez borzasztó nagy segítség. Az utolsó 

papírig vagy tintapatronig, ceruzáig, krétáig, szóval mindent meglehetett ebből vásárolni, nagyon-

nagyon sokat tudtak az intézmények ebből profitálni. Azzal teljes mértékben tisztában vagyok, hogy 

az önkormányzat ezt nem tudja felvállalni, hogyha ez a pályázat nem lesz.  

A harmadik gondolatom pedig, hogy ez a bizonyos igazolatlan iskolai hiányzások utáni büntetés, 

ami a családi pótlék megvonásával, illetve bevonásával jár, azért úgy érzem jó, megtette a hatását, 

mert csökkent az igazolatlan hiányzások száma. Országosan kéri a minisztérium ennek a jelentését. 

Az nagyon jó, hogy az iskolánkból 2 gyerekkel szemben kellet eljárni egy alsóssal és egy felsőssel, 

és igazából a felsőssel volt probléma. A jegyzőnő segítségét ezekben az ügyekben mindenképpen 

hatékonynak tartom, csak az eljárás nehézkessége és a rengeteg papírmunka okoz gondot és 

tulajdonképpen ez nem is igazi büntetés, mivel előbb-utóbb megkapja a családi pótlékot. Azt kell 

mondanom, hogy azért volt ennek mindenképpen visszatartó ereje. Ezt szerettem volna még 

kiemelni. Amennyiben még kérdés van, vagy olyan dolog a beszámolóban, ami magyarázatra 

szorul, akkor várom a kérdéseket. A jövőre nézve nagyon örülök neki, hogy a létszámok 

emelkednek, akkor is, ha ilyen gondjaink vannak. A gyerekelhelyezés és a gyereklétszám 

növekszik. Ez nálunk nem jelenti a növekedést, mert először mi mindig azt tervezzük, hogy két első 

osztályt kell indítani, amikor kiderül, hogy a két első osztály alig lesz egy is. Hiszen most is a 34-

ből 17 gyermek, tehát a fele érkezik meg hozzánk. Mindig van egy ügyünk függőben, újra kértük a 

nevelési tanácsadó vizsgálatát egy kis gyermek beiskolázásával kapcsolatban. Tehát 20 alatt vannak 

az osztálylétszámok. Tehát hozzánk még jöhetnének, a mi kihasználtságunk még nem éri el a 

maximális létszámot az óvodával szemben. Mi többet is tudnánk fogadni. Nagyon várjuk az oktatási 

törvény változásait, érdekes dolgok röppentek fel a médiában itt-ott. Bízok a kedvező 

változásokban. Bárhová megyek, kedvezően nyilatkoznak, dicsérik és elismerik az iskola fejlődését. 

Az iskola nyitott minden lehetőség kihasználására, és továbbra is számítunk az önkormányzat 

segítségére. Várom a kérdéseket. 

Józsa Zoltán képviselő: Amit szerettem volna kérdezni, azokra mindre választ kaptam. Tökéletes 

beszámoló volt és érthető. Köszönjük. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Én is köszönöm. Elnézést kérek a késés miatt. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van valakinek kérdése? 

Homoki Gábor képviselő: Én is megköszönöm, mint az iskola dolgozója és mint képviselő az 

iskola munkáját, mert tényleg azt mondom, nagyon erős évet kezdtünk és szépen zártunk. Ami 

engem borzasztóan elkeserít, hogy magam maradtam a tantestületben, mint férfi. Az álláshirdetésre 
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- bízunk benne -, hogy férfi is jelentkezik. Én is optimista vagyok. A falu érdekében érdemes 

ténykedni, nincs jobb végig menni a falun és azt hallani „Jó napot tanár úr! Hogy van?”. 

Holecz Sándorné képviselő: Én is szeretnék köszönetet mondani és minden elismerésem az 

igazgatónőé és a vezető óvónőé hisz mind a ketten a gyerekekért egymásra építkezve 

munkálkodnak. Nem könnyű feladat, a tantestületnek, illetve a pedagógusoknak köszönet jár. 

Ismerjük, hogy akármilyen szépeket tudunk mondani, de igen nehéz és kemény helyzetek vannak és 

helyt kell állni minden körülmények között. További sikereket, erőt és kitartást kívánok nektek! 

Mind a kettőtöknek. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Köszönjük szépen! Az jutott közben eszembe, ha már 

beszélgetünk a pályázatról és az oktatási módszerekről, hogy nemsokára újabb lehetőség nyílik az 

iskolában, hogy még hatékonyabban tudjunk dolgozni és motiváltabbak legyenek a gyerekek. 

Interaktív táblák érkeznek az iskolába, 4 db. Ezek a nyári időszakban kerül felszerelésre, mert 

augusztus 30-ig el kell számolni vele. A TIOP pályázat kapcsán az új módszereket bevállaltuk, 

illetve megtanultuk és olyan óraszervezéseket csinálunk, hogy minél érdekesebbek legyenek és 

könnyebben elsajátíthatók az ismeretek. Sok szeretettel várunk titeket, egy ilyen bemutatóórára és 

ha majd a zárórendezvénynek meg lesz az időpontja, akkor majd küldöm a meghívót és mindenkit 

nagy szeretettel várunk. 

Csonka Tímea képviselő: Köszönjük szépen a meghívást majd élünk vele. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Kettő interaktív tábla lesz a felső tagozatban és kettő az 

alsó tagozatban. 7 munkaállomás van és 4 projektor. Ez már egy komoly technika. Színesíti és jól 

kiegészíti a tanulást. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A múlt héten volt az évzáró nevelő testületi értekezlet, a 

kistérségi ülés után bementem és minden pedagógusnak megköszöntem a képviselő-testület 

nevében az egész éves munkájukat. Kívántam nekik, hogy egy kicsit pihenjék ki magukat, mert 

ahogy a faluban is vannak problémák, ugyanúgy náluk is jelentkeznek a gondok csak kicsiben és 

nap mint nap megküzdenek azokért az eredményekért, amit az évzáró beszédben és a ballagáson 

hallhatunk. Szerencsére mindig van, ami átsegíti őket ezeken a nehézségeken. És kell is az 

embernek ez a sikerélmény, illetve jobban félti ezeket a sikereket. A nyári munkáról azért beszélt 

igazgatónő ilyen óvatosan, mert mondtam, hogy ígérni semmit sem tudunk. Minden attól függ, 

hogy a NORDÁ-tól hogyan kapjuk vissza a pályázaton befektetett összeget. Nem tudom, hogy 

meszeltetni hol kell? 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Nem gondoltuk most. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Óvodában? 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Nem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ma írtam alá a pályázatokat az iskolakerítés javításáról. 

Ezt az árvízzel kapcsolatban lehetett benyújtani. Fontos, hogy ne menjen be víz az udvarra a 

patakból. Egyenlőre más pályázat nincs. És még egy fontos dolog van, amit az igazgatóasszony már 

nem mert mondani. A nagyfolyosón nincs kicserélve a burkolólap, hogy azokat is kicseréljük, az 

sem időben, sem anyagilag nem kis munka. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Azt hitten elég úgy megcsináltatni, mint a igazgatói előtt 

és nem kell felverni a régi burkolót. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Csak ez túl nagy felület a kiegyenlítéshez. Az ajtók miatt 

sem lehetséges. 

Homoki Gábor képviselő: A nagyfolyosó végén szigetelés a lapos tetőnél? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, csak egy picit kell megemelni, hogy legyen egy kis 

levegő alatta és megszűnik a gond. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Az volt a baj hogy le lett takarítva a teteje. A sok piszok, 

ami összegyűlt az évek alatt, szigetelt és azért nem ázott be, valamint nem penészedett. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Arra a kis részre muszáj tetőt csinálni. A 

számítástechnika előtt. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Azért fogalmaztam a külső festéssel is olyan, óvatosan, 

mert hiába történik meg a festés, a csatornát is fel kell újítani, mert ráfolyik a falra a piszok a 
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csatorna rossz állapota miatt. A belső udvaron a festés miatt úgy néz ki, mintha jó lenne, de a patak 

felé pedig lyukas. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: És ha az iskoláról van szó, nagyban kell gondolkodni, 

mert nagy az épület. 

Józsa Zoltán képviselő: Létezik olyan kifejezetten gyerekszobába használható festék, ami 

lemosható, de nem hasonlít a régi olajfestékhez. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: De a lábazat már be volt rohadva, iszonyatosan büdös 

volt. Hiába tettünk fel új lapot. 

Józsa Zoltán képviselő: Ezek a festékek nem megfizethetetlenek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Irdatlan nagy alapterületű az iskola. Kicsinek néz ki, 

vagy legalábbis úgy gondolunk rá, de sok négyzetméter. Több mint 1000 m2 alapterületű. 

Józsa Zoltán képviselő: Léteznek ilyen technológiák és nem kerül többe. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Köszönjük szépen még egyszer a munkátokat. A holnapi 

napra jó kirándulást kívánunk! 

Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő: Köszönjük! 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Kérem, aki elfogadja az általános iskola 2010/2011-es 

tanévről szóló beszámolót, kézfelnyújtással jelezze! 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2011.(VI.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Általános Iskola és Óvoda 2010/2011. tanévének beszámolóját és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

Antalné Varga Katalin intézményvezető és Bartusné Serfőző Mária vezető óvónő 19.00 órakor 

távozott az ülésről. A polgármester szünetet rendelt el, az ülés 19.30 perckor folytatódott. 

 

 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az előző ülésünk 2011. május 25-én volt, ami után a 

képviselő-testülettel kirándulni voltunk 2011. május 27-én, pénteken. 

Holecz Sándorné képviselő: Nagyon jó volt a kirándulás. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Majd időpontot egyeztettünk, hogy máskor Józsa Zoltán 

képviselő társunk is el tudjon jönni. Amilyen nehezen indultunk, ahhoz képest nagyon jól sikerült. 

Holecz Sándorné képviselő: Nagyon jó volt kár, hogy nem tudtál jönni Zoli. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagyon jó idő volt, és jól éreztük magunkat. 

Józsa Zoltán képviselő: És hol voltatok kirándulni? 

Csonka Tímea képviselő: Az Attila-dombon. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A legfontosabb eseménynek tartom a két ülés közötti 

időszakban, hogy május 31-én megtörtént a ravatalozó és a kultúrház műszaki átadás-átvétele. Most 

a használatbavételi engedélyeztetésének folyamata zajlik. Majdnem minden szolgáltatótól 

megvannak már az engedélyek. A TIOP-os pályázat intézése zajlik, ez az interaktív tábla projekt. 

Az ÉMOP-os pályázatoknál, a ravatalozó és a kultúrház kifizetéseinek rendezése folyamatban van. 
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Június 14-én jóváhagyták a pályázaton nyert pénzösszeg kifizetését, a Miskolcon lévő 

intézményüktől kapott információk szerint 2 héten belül megkapjuk a pénzt. A pályázat kapcsán 

nehéz helyzetbe kerültünk az önerő és az áfa kifizetésekor június 20-án. Kiderült ma, hogy túlléptük 

a támogatáson nyert összeget és az önerő már nem 10 %, így az önerő részt 1.300.000 Ft-tal ki kell 

egészíteni. Most azt várjuk, hogy a pályázaton megnyert pénz megérkezzen, ami július 4-re várható. 

Az IPR-s pénz is később érkezett meg, március 1-je helyett májusban, és egyszerre sok volt a 

kiadás. Ezzel a pénzzel el kell számolni június 15-ig. Mivel 2 hónap állt rendelkezésre az IPR-s 

támogatáson kapott pénzösszeg elköltésére, ezért a papírok és tintapatronok számláit összegyűjtve 

az igazgató asszony ezen költségeket is ebből finanszírozta és a továbbképzéseket. Ezek voltak a 

legfontosabbak, amelyek a két ülés között történtek. A rendelkezésre álló bérhitel használata által 

rendeződtek a problémáink ideiglenesen. A közfoglalkoztatottak pénze sem úgy van már, mint 

előző évben, a Munkanélküli Központon keresztül jön a pénz, de nem tudjuk, hogy mikor utalják. 

 

Homoki Gábor képviselő távozott 20.30-kor az ülésről, a testület létszáma 6 főre csökkent. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Megalakult a Vízmű Társulás a szennyvízzel 

kapcsolatban, amiről beszélgettünk, hogy beadunk egy pályázatot. Eddig nem voltunk tulajdonosok 

a szennyvíz-telepben, de éppen emiatt csinálták úgy régen, hogy ha pályázat lesz, legyenek új 

belépők. Most van egy jó KEOP-os pályázat, amiben szeretnénk részt venni. Mivel nem felel meg a 

követelményeknek ez a szennyvíztisztító telep, ezért felújítjuk. A szelektív hulladékgyűjtésre is van 

egy pályázati lehetőség. Ugyanis előírja a jogszabály, hogy 2013-ig a szelektív hulladék elszállítását 

biztosítani kell a településeken. Mi valamilyen szinten biztosítjuk a szelektív hulladék elszállítást, 

de az nem megfelelő. Most 2 térségben is indul egy projekt ezzel kapcsolatban. Próbálkoznak a 

salgótarjáni VGÜ-nél is a szeméttelep korszerűbbé tételével, valamint szelektív hulladékgyűjtő 

szigeteket csinálnának. Elég nagy számokban beszélnek. Pontosan 400 millió forint a projekt és 3 

millió forint lenne a megvalósíthatósági tanulmány. Abból, ahogy néztem, 50.000 Ft jutna ránk. 

Kiszámolták, hogy melyik településnek hány százalékban kellene hozzájárulnia. A 400 millió 

forintos beruházáshoz 20 % önerő kell és a településre jutó százalékot kellene nekünk fizetni. 

Kérdés, hogy foglalkozzunk-e ezzel, amikor mi ezt már valamilyen szinten teljesítjük? A 

kistérségben rengeteg település van, akik még ennyire sem gyűjtik szelektíven a hulladékot, mint 

mi. Nem tudom, hogy érdemes-e ekkora dolgot a nyakunkba venni. A 400 milliónak a 20%-a 

mennyi? 80 millió. A 80 milliónak a 4,15 %-a esik ránk, tehát nekünk majdnem egy millió forintot 

kellene befizetnünk. A szécsényi szociális szövetkezet is efelé menne, de ők arra gondoltak, hogy 

egy szemétgyűjtő udvaron a környékről felvett emberekkel szétválogattatják, azaz szelektáltatnák a 

hulladékot. Amit lehet, értékesítenének és akkor helyben lennének az udvarok, ahol a veszélyes 

hulladékot is külön gyűjtenék. Tehát ők is azt akarják, amit a salgótarjániak. Mi a véleményetek? 

Az 50.000 Ft-ot fizessük ki, lássuk meg mi lesz belőle? Ez még nem jár azzal, hogy utána a 400 

milliós projektbe is bele kell mennünk. Vagy hagyjuk és majd lesz valahogy? A bátonyterenyei 

ugyanígy lenne, mert az ő hulladék telepétől a salgótarjáni korszerűbb, hiszen azt most építették, 

nem úgy, mint a bátonyterenyeit, meg az már nagyon is tele van és muszáj nekik ebbe a projektbe 

belemenni. Külön szemétlerakóra már nem adnak pénzt, hanem így kell felújítani. A kistérségben 

úgy fogalmaztunk, megyünk oda ahová a szövetkezet mind a 13-an azzal a feltétellel, hogy 

biztosítsa az önerőnket, mert nincs egyik önkormányzatnak sem pénze. Ez viszont megbukott az 

előző ülésen, mert 5 település ide, 3 település oda, valaki meg nem nyilatkozott. Gondot okoz a 

lakosok szemétdíjának kifizetése is. Szécsényfelfalu, Nógrádsipek, Nagylóc már a szociális 

szövetkezettel szállítatja a hulladékot. Be kell szedni a kintlévőségeket, mert már nem bírja az 

önkormányzat fizetni a szemétdíjat a lakosok helyett. 

Deák Sándorné képviselő: Ha viszont nem viszik el a hulladékot, akkor pedig a 

környezetszennyezés növekedne, mert az utak vagy erdők szélén raknák ki a hulladékot. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ez sem mehet sokáig, hogy mi fizetjük a lakosok 

szeméttartozását. 
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Papp Gábor képviselő: A kukákkal kapcsolatosan, amiről a múltkor beszéltünk, változás történt? 

Az egész faluban tönkretették a kukákat. 

Deák Sándorné képviselő: Teljesen szét van repedve a mienk is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A jegyzőnő próbálkozott. 

Papp Gábor képviselő: Azt a VGÜ tette tönkre azzal, hogy nem megfelelő géppel szállították el. 

Vincze Nikolett körjegyző: Először azt mondták, hogy jegyzőkönyvet kell felvenni a kuka 

összetörésről, faxoltuk is a jegyzőkönyveket, majd azt mondták újat kell vásárolni. Majd egyszer az 

egyik kifizetés után, amikor a szemétdíjakat befizették, nagyon sokan mondták, hogy nekik nincs 

kuka, vagy megrongálódott. Írtam egy listát, utána pedig egy e-mailt küldtem a szolgáltatónak és 2 

hónapra rá reagáltak is. Felhívtak telefonon, hogy kijönnének megvizsgálni a kukákat. Ennek 

hatására csak egy ember kapott kukát, a többinek azt mondták, régi volt és elhasználódott, mert 

annakidején nem új, hanem használt kukák voltak ezek. Újnak néztek ki, de már használtak voltak, 

nem adnak rá csak 2 év garanciát. 

Papp Gábor képviselő: Nem az a lényeg hogy milyen volt a kuka, hanem hogy milyen lett. Mert 

széttörve nem volt. 

Vincze Nikolett körjegyző: Én is ezt mondtam. A szemétszállító autón vannak karok és azokon 

gumigyűrűk. Ha elvesznek, akkor ők minden nap pótolják, de ha napközben veszik el, akkor azt 

nem tudják olyan gyorsan pótolni. 

Papp Gábor képviselő: Összetörték a kukákat vele. 

Vincze Nikolett körjegyző: Akkor kiment pár helyre, de nem mindenkihez. Most küldtünk egy 

hosszabb listát. Hát ennyit tudtunk tenni. Polgármester asszony mondta, hogy járjunk utána, hogy 

416 címkénk van és közben a szerződésben 432 db kukát fizetünk. Ennek megfelelően 

kezdeményeztük a szerződés módosítását, amit el is fogadtak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ennyit szerettem volna a két ülés között történtekről. 

Kérem a tájékoztatóm elfogadását. A határozatokkal kapcsolatban átadom a szót a jegyzőnőnek. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az előző ülésen az Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka beszámolt, 

a képviselő-testület elfogadta, ezzel nem volt teendő. A gyerekház program vezetője is volt itt 

beszámolni, ez is elfogadásra került a képviselő-testület 66. határozatával. Ezt követően a két ülés 

közötti dolgokat beszélte meg a testület, majd utána a polgárőrség második féléves támogatását 

felfüggesztette, amiről a pénzügyest tájékoztattam, a polgárőrségnek a kivonatott nem küldtük el, 

mert még nincs aláírva ez a jegyzőkönyv, de jövő héten ez megtörténik. A talajterhelésről szóló 

rendelet-tervezetet megküldtük véleményezésre a környezetvédelmi vízügyi felügyelőségnek, azzal 

a változtatással, amelyet a testület döntött. A Hangya Energetika és Innovációs Klasztert 

tájékoztattuk, hogy napolva lett a csatlakozási megkeresés. Az alapító okirat módosítása volt az 

iskolának még. Ezt most már Szécsényfelfalu is elfogadta, jelenleg várjuk Piliny határozatát, hogy 

ők is elfogadják és csak akkor lehet beküldeni a MÁK-hoz. Volt két határozat még az ÉMOP-os 

pályázattal kapcsolatban, egy a pályázatíró megbízásáról, egy a pályázat beadásáról, amelyet 

csatolni is kellett a pályázathoz. Végül a fogorvosi ellátással kapcsolatos szerződést módosította a 

testület, majd a Pedagógiai Szakszolgálat létrehozásáról döntöttek. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatókat tudomásul vette. 

 

 

3. Játékkiállítás és Fesztivál, valamint Falunapi rendezvény értékelése 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A következő napirendi pont a játékkiállítás és fesztivál, 

valamint a falunapi rendezvény értékelése. A kiállítás része szép volt. Szombaton délután is nagyon 

jó idő volt. Akik, eljöttek tudtak mit nézni. Vasárnap az időjárás egy kicsit elromlott, de a bált nem 

tudta szétverni. Fél háromkor értem haza. 

Deák Sándorné képviselő: Rengeteg idegen volt. 
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4. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

 

A) Átadások 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Itt szeretném elmondani, hogy július 20-án, délután 5 

órakor ravatalozó és kultúrház megnyitó lesz. Jövő héten küldöm a meghívókat, mindenkit 

értesíteni fogok, hogy kinek, mi a feladata. Beszéltem már a kivitelező vezetőjével is, hogy először 

a ravatalozóba mennénk, ott lenne a találkozó 5 órakor, onnan besétálnánk a kultúrházba, amelynek 

az előterében lenne egy állófogadás, a közösségi ház nagytermében meg egy vacsora és akkor oda 

mennénk át a püspök úrral. Ha minden igaz, akkorra lesz konyha a közösségi házba. Úgyhogy 

mosogatni és főzni is lehet. Nagyon szépen alakul a közösségi ház. Visszatérve a július 20-ára, egy 

kis műsort is gondoltunk a kultúrházban, tényleg egy kis szolidat. Először arra gondoltam, hogy a 

püspök úr tarthatna egy misét, de mondta Molnár Péter atya, hogy az már nagyon hosszú lenne. Ha 

van valami ötlete valakinek a műsorral kapcsolatban, jelezzétek nekem. Minél hamarabb szóljatok! 

 

 

B) Percze és Ocsovai Bt. kérelme 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Percze Tamás, a Percze és Ocsovai Bt. képviselőjeként 

azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a kétszemélyes hűtőkamra esetenkénti használatát 

engedélyezzük nekik, hogy más településen elhunytak elhelyezését itt megoldhassák. Az ő javaslata 

1000 Ft/nap díjszabás. 

Deák Sándorné képviselő: Ezer forint nem kevés? Fedezi az áramot? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem szokott ott magas lenni a villanyszámla. 

Józsa Zoltán képviselő: Én támogatom. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A felújítás alatt is korrektek voltak velünk, segítettek és 

ideiglenesen máshol helyezték el az elhunytakat. 

Papp Gábor képviselő: Hűtőnek sem jó, ha sokáig áll. Az összeggel kapcsolatban pedig a hozzá 

tarozóknak is kell fizetniük, megnézhetnénk mennyit. 

Józsa Zoltán képviselő: Nagyon egyszerű meg kell nézni egy számlát, mennyit fizetnek a 

hozzátartozók. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Meg lehet nézni. De ha nagyobb lesz a költségünk, mint, 

amekkora az ő általuk megállapított fizetési díj, akkor majd szólunk nekik és megbeszéljük. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2011.(VI.29.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Ocsovai és Társa Bt. megkeresését és hozzájárult, hogy az endrefalvai ravatalozó 

egyik hűtőjét 1000 Ft/nap összegű díj ellenében béreljék. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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C) SZMSZ módosítás 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A jegyzőnő jelezte nekem, hogy szükséges újra 

módosítani az SZMSZ-t, az okokat elmondja ő, átadom neki a szót. 

Vincze Nikolett körjegyző: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotók számára 

meghatározza, hogy a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény 

alapján biztosítaniuk kell a jogszabály-tervezetek előzetes megismerhetőségét és a 

véleményezhetőségét. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi 

CXXXI. törvény a jogszabály-előkészítés során alkalmazandó társadalmi egyeztetés keretszabályait 

határozza meg, megteremtve annak a lehetőségét, hogy a jogszabályok megalkotása során a lehető 

legtöbb vélemény figyelembevételével születhessenek meg a jogszabályok. 

A törvény az önkormányzati rendeletek előkészítése során alkalmazandó társadalmi egyeztetés 

szabályait nem határozza meg, elsősorban az önkormányzati autonómia tiszteletben tartása miatt. A 

helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való 

társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítja meg. Mindezekre tekintettel indokolt az 

SZMSZ rendeletalkotásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása, kiegészítése. Az önkormányzati 

rendelettervezetek véleményezésére, a véleményezésre jogosultak számára az írásos 

véleményeknek a hivatalban elhelyezett gyűjtőládában történő elhelyezésével biztosítanánk 

lehetőséget. A rendelettervezetben rögzítésre került, hogy nem vehető figyelembe az a vélemény, 

mely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli. A helyi 

önkormányzatokról szóló LXV. törvény 103/B. §-a július 1-jén lép hatályba, emiatt a rendelet is 

ettől az időponttól lépne hatályba. Ha van valakinek ehhez kapcsolódóan ötlete, kérem, szóljon. 

Túlszabályozni nem javaslom, de a nyilvánosság is fontos. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom elfogadni a rendelettervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

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

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

ülés keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


