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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 27-én 17
10

 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 (20.30-ig) 

Józsa Zoltán képviselő 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

Fülöp Lászlóné (17.15 – 17.20-ig) 

 

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

megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést 17
10

-órakor megnyitja. 

Külön köszönti a jelen lévő védőnőt. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát, 

valamint javasolja a napirendi pontok módosítását az alábbiak szerint: 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirendi 

pontok módosítására, javaslom felvenni a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását, valamint 

javaslom az első és a második napirendi pontok felcserélését. 

 

Napirend javaslat eredeti: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

2. Védőnői Szolgálat beszámolója 

 Előterjesztő: Fülöp Lászlóné védőnő 

3. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 

Napirend javaslat módosított: 

 

1. Védőnői Szolgálat beszámolója 

 Előterjesztő: Fülöp Lászlóné védőnő 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

3. A 2011. évi költségvetés módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

5. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv-vezető személyét és a napirend 

módosítását egyhangúan elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 
 

1. Védőnői Szolgálat beszámolója: 

Előterjesztő: Fülöp Lászlóné védőnő 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mindenki megkapta a védőnői szolgálat beszámolóját. 

Van-e kérdése a képviselő-testületnek? Az előterjesztő Fülöp Lászlóné védőnő szeretné valamivel 

kiegészíteni a Védőnői Szolgálat 2010. évi beszámolóját? 

Fülöp Lászlóné védőnő: Nincs hozzáfűzni valóm a beszámolómhoz. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A képviselő testület közül valakinek van kérdése? 

Homoki Gábor képviselő: Igen, mégpedig az, hogy 2010-ben 9 gyermek született Endrefalván, míg 

2009-ben ez a szám 24 volt, mi lehet ennek a drasztikus csökkenésnek az oka? 

Fülöp Lászlóné védőnő: Igazából nem tudom ennek a nagymértékű csökkenésnek az eredetét. De a 

2011-es év előre vetítéseként ismertetem, hogy már most 11 gyermek született, amely a 

szécsényfelfalui és pilinyi gyermekszámot is magában foglalja, de még 6 vagy 8 gyermek születése 

várható. 

Homoki Gábor képviselő: És ténylegesen ebből mennyi az endrefalvai? 

Fülöp Lászlóné védőnő: Három vagy négy, nem olyan sok. Inkább a csatolt községekben van több. 

Az idei év júliusában 5 terhes anyát vettem nyilvántartásban és ebből 4 endrefalvai. A 2007-es 

évben volt hasonló visszaesés, ami a további években stagnált várhatóan a 2011-es évet követően is 

ez lesz a tendencia. Nem tudni, hogy a válság hatása a születések számának csökkenése. 

Homoki Gábor képviselő: Értem, csak nagyon drasztikus ez a visszaesés. 

Papp Gábor alpolgármester: Országos szinten is kevesebben vagyunk egy városnyi lakossággal, 

úgy 30-40 ezer emberrel. 

Fülöp Lászlóné védőnő: Igen az ország lakosságának a száma is 10 millió fő alá eset. 

Homoki Gábor képviselő: Egy Salgótarján városnyi lakossággal kevesebb Magyarország 

népességének a száma. 

Fülöp Lászlóné védőnő: A 2010-es évben volt nagy a születések számának csökkenése és 

várhatóan Endrefalva területén 2011-ben sem fogjuk elérni a 20-as születés számot. Az idén is 11 

vagy 12 lesz a születések száma. 

Homoki Gábor képviselő: Az óvoda és az iskola miatt kérdezném, ugyanis ott torlódások vannak. 

A 2009-es évben 24 fő, 2008-ban 19, ami azt jelenti, hogy összesen 43 fő lesz az óvodában. Így 

csoportbontást lehet véghezvinni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Sajnos nagyon sokan az óvodában maradnak, és nem 

tudják megkezdeni az iskolát, mert nem iskolaérettek. 

Homoki Gábor képviselő: Ez a baj. Köszönöm szépen. 

Fülöp Lászlóné védőnő: Tehát a 2011-es és a 2010-es évben volt ennyire alacsony a születések 

száma, de 2009 és 2006-ban növekedést mutat. Mi az oka ennek a hullámzásnak nem tudom, de 

ciklikusságot mutat. 

Holecz Sándorné képviselő: Még az életkorra szeretnék rákérdezni, ugyanis szociálpolitikai 

kedvezményeket folyamatosan csökkentik. A 9 fő születés esetén az édesanyák életkorára lennék 

kíváncsi. 

Fülöp Lászlóné védőnő: A 18 éven aluli édesanyák száma nulla vagy legalábbis elhanyagolható. 18 

éven aluli nincs, 19 éves a legfiatalabb édesanya. 

Holecz Sándorné képviselő: Ez nagyon jó. 

Fülöp Lászlóné védőnő: De nem is jellemző Endrefalvára a 18 éven aluli szülés, néha egy-kettő, de 

nem több. Valószínűleg az elszegényedés okozhatja a születések számának visszaesését. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagy örömmel olvasom, hogy a felszereltség az 

előírásoknak megfelelő. Tehát semmilyen elmaradottságunk nincs. 

Józsa Zoltán képviselő: Az ellátás javítása vagy a védőnő munkájának segítéséhez szükség van 

még valamire a felszereltség tekintetében? 
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Fülöp Lászlóné védőnő: Különösebben nincs szükségem semmire. A kisebb tételeket intézem. A 

gyógyszerszekrényt lenne jó kicserélni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Vannak még kérdések? Ha nincs, akkor, köszönjük a 

beszámolót. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

92/2011.(VII.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Védőnői Szolgálat 2010. évi beszámolóját és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Fülöp Lászlóné védőnő 17.20 órakor távozott az ülésről. 

 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágens polgármester: Folytassuk képviselő-testületi ülésünket a második 

napirendi ponttal, a két ülés között történt eseményekkel. Előző képviselő-testületi ülésünkkor 

zajlott éppen a közmunkások felvétele, itt voltak orvosi vizsgálaton. A negyven főt nem sikerült 

felvenni a mostani programba ezért 32 főt foglalkoztatunk, amelyből már kettő leszámolt, mivel 

utólag munkaszerződést hozott. Tehát 30 főt alkalmazunk most, valószínűleg a hatósági szerződést 

is módosítani kell. A jövő hónapban lesz nagy probléma. A bérpóló jutatásban részesülőkkel gond 

lesz, mert 20 főt alkalmaztunk márciusban és áprilisban, 40 főt májusban és júniusban és 30 főt 

júliusban és szeptemberben. Ez azt jelenti, hogy eddig csak 90 főt foglalkoztatunk, és 210 

segélyezettünk van. Szeptemberre, októberre 30 főt tudunk alkalmazni, valamint novembertől 20 

embert, ez csak 50 fő. Már említettem, hogy összesen 210 főről beszélünk és ebből 90-et már 

alkalmaztunk, de a felmaradó 120 főnek már nem tudunk helyet biztosítani, mert 50 helyünk van. 

Ha szeptemberben nem is lesz ebből gond, de novemberben már biztos és a törvény nem az 

önkormányzatot kötelezi, hogy alkalmazza a bérpótló jutatásban részesülőt, hanem a jutatásban 

részesülőnek kell bizonyítania az időszak letöltését. A két ülés közötti időszakban Holecz Sándorné 

családsegítő és munkatársai szétosztották a Katolikus Karitasz által nyújtott segély csomagot. 

Nagyon köszönjük nekik, ügyesen megoldották, és rendben lezajlott. 

Holecz Sándorné képviselő: A jövedelmi helyzetük alapján, rászorultságuk szerint megpróbáltunk 

mindenkit besorolni. Az emberek pedig, mégis elégetlenek, meg sem köszönik, természetesnek 

veszik, és egymástól sajnálják. Az igazán rászorultak, persze kivételek, ők nagyon hálásak és 

örülnek a segélycsomagnak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A csomagok járnak a nagycsaládosoknak és az egyedül 

élő, kevés jövedelemmel rendelkezőknek is. Ugyanolyan csomagot kap 1 fő is, mint egy 4 fős 

család. Ami elégedetlenséget szül. 

Holecz Sándorné képviselő: A különbség a két besorolás között lisztnél nincs, mert mindenki 

ugyanannyit kapott, vaníliás karikánál 1 kg-mal, tésztánál 2 kg-mal többet kaptak. Több kell a 

nagycsaládosoknak, ott több éhes száj van. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Azt tudjuk, hogy az ilyen dolgokat igazságosan nem lehet 

elosztani, de nagyon örülünk neki, hogy kapjuk a Karitasztól, minden segítség jól jön és nagyon 

várják. 
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Csonka Tímea képviselő: Az emberek pedig nem értékelik azt a rengeteg munkát és azt, hogy itt 

ilyen sokan kapnak. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, a szomszédos községekben nem kap ennyi ember. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A nagy szegénység miatt nem érdekkel senkit, hogy a 

másik kap segítséget vagy nem, a lényeg az, hogy ő kapjon. 

Holecz Sándorné képviselő: Szerintem ezt nem a szegénység, hanem az önzés és az irigység 

okozza. Sajnos hogy ide jutottunk. Ez a társadalom minden emberi értékeket, normákat kiöl az 

emberekből. Így soha nem lesz jobb irányban történő változás, inkább egyre rosszabb lesz a helyzet. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, és mostanában mindenért a Hivatal a felelős, és ilyenkor nem az a 

visszhang, hogy a Hivatal dolgozott, azért hogy megkapjuk ezt a segély csomagot és még este 10-

kor is osztották a dolgozók, az nem számít. 

Holecz Sándorné képviselő: Nem tudsz olyat tenni, hogy jó legyen. 

Csonka Tímea képviselő: Igen, mert a 4 fős család kategória sok típust tartalmaz és azok mind 

ugyanannyit kapnak. 

Holecz Sándorné képviselő: Az igazán rászorult emberek megköszönték és pár nap után 

megkérdezték óvatosan hogy van-e még! Mondtam, hogy mindenki elvitte. Hálásak voltak a 

csomagért és nagyon örültek neki. És ez nem mindegy. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A július mindenképpen az ÉMOP-os pályázatról szólt, 

szerveztük a záró rendezvényt, szentelést. Ebben az időszakban a riasztót is le kellett cserélni, mert 

gondok voltak vele. A cég, akivel kapcsolatban álltunk, nagyon messze van a székhelye, magas a 

kiszállási költsége, ezét egy új céget választottunk, amely közelebb van. Nagyon tetszik az új cég 

stílusa, át fogunk állni az ő riasztó rendszerükre mindenhol. Nem lesz drágább, mint eddig. 

Józsa Zoltán képviselő: Egyetértek a cserével. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A köztisztviselők kirándulásról is szeretnék beszélni pár 

szót. A körjegyzőségi költségvetésbe be volt tervezve a kirándulás költsége. Minden Hivatalból 

minden dogozó volt. Nagyon jól érezték magukat a köztisztviselők. Az Őrségben voltunk, nagyon 

szép hely és jó volt az idő is. Remélem jövőre is jut rá, mert érezhető, hogy a három önkormányzat 

dolgozói között szorosabb és közvetlenebb lett a kapcsolattartás a minden napokban is, mint amikor 

még nem szerveztünk ilyen kirándulásokat. A jövőben is hasznát fogják venni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ki szeretném egészíteni még annyival, hogy 4 ember is kicserélődött és 

az új embereknek jó volt a csapatépítés miatt. Sokat viccelődtünk, jó volt a hangulat. Az én 

tapasztalatom szerint is közvetlenebbek lettek a dolgozók egymással és velem is. Nagyon jó volt 

csapatépítésnek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A kirándulás után, amikor hazaértünk Polgárőr közgyűlés 

volt, ahol elmondtam, hogy nagyon sajnáljuk, hogy megvontuk tőlük a II. féléves támogatást, de 

nem végzik el a feladatukat. Változó időpontokban szoktam hazamenni és egy polgárőrt sem láttam 

soha, pedig december óta rendelkezésünkre állnak az újonnan elkészített buszmegállók, ha legalább 

arra vigyáztak volna, akkor nem kerülünk ilyen helyzetbe. A kultúrházra sem vigyáztak 

kellőképpen. A közgyűlésen egy ember polgárőr tagságát felfüggesztették. Semmilyen eredményről 

nem tudok beszámolni a polgárőr és tűzoltó parancsnok találkozójáról, sajnos nem sikerült. A 

polgárőr parancsnok, jövő héten jön megbeszélésre. Egy civil szervezet kellene, ami ott állna 

mögöttünk, és bármi, adódik, szívesen segítenek. A buszmegállóra sem tudnak vigyázni a 

polgárőrök, össze vannak firkálva, nem azt szeretném, hogy ingyen egész este figyeljenek rá, 

hanem járőrözzenek és tartsák szemmel. Már pedig, ezekre a nagy beruházásokra vigyázni kell. 

Térjünk át a szentelésre és az átadásra, melyek nagyon jól sikerültek. Emlékplaketteket is 

készítettünk, amelyből a püspök úrnak is adtunk, a kivitelezőnek is emlékbe. Egy itt is marad a 

Hivatalban, majd be fogjuk kereteztetni. 

Vincze Nikolett körjegyző: A július. 26-án megjelent Nógrád Megyei Hírlapban volt is egy cikk az 

átadásról. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A program lezárását július 15-én tartottuk. A szentelés 

július 20-án volt, amikor is délelőtt nagyon esett az eső, és aggódtam is az átadás miatt, de 

szerencsére délutánra kisütött a nap. A püspök úrnak nagyon tetszet a falu látképe. Ennek a 
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pályázatnak még nincs vége, hiába történt meg a zárás az elszámolás, még hátra van. Ma a 

hiánypótlást adtuk be, az árvíz sújtotta települések rekonstrukciójára, mégpedig a Csurgó úton a 

kultúrháztól a nagyhídig az árok és az út javítására, valamint az iskola kerítésének felújítására. Így a 

kultúrház környéke rendben lesz. A pályázat összköltsége 15.965.636,- Ft, ebből önerőként 

633.987,- Ft-ot kell biztosítani. Ez még csak a pályázat nem tudjuk még, hogy megnyerjük vagy 

nem. Ebből az iskolakerítés 10.500.000,- Ft körül van, a Csurgó út pedig 3.300.000,- Ft a felmaradó 

összeg pedig a projekt előkészítésre, projektmenedzsmentre, műszaki ellenőrre, nyilvánosságra, jogi 

szolgáltatásra, könyvvizsgálatra kell fordítani. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Amit szeretnék még elmondani, hogy a rendőrség volt 

kint, és közölték, hogy többek között Endrefalvát is kiválasztották egy kutatásra és ennek az 

eredménye az, hogy Nógrádmegyer, Nógrádszakál és Endrefalva kiemelten fertőzött települések, 

így kezelik ezeket a településeket a rendőrök. Azt nem mondták, hogy többet lesznek-e a község 

területén, mert én ezt szeretném. 

Vincze Nikolett körjegyző: Kiemelten veszélyeztetett település, ami azt jelenti, hogy hetente 3-szor 

kell kimenni nekik, ez jelenti a fokozott jelenlétet. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Most úgy vannak beosztva, hogy hetente 20 percre be 

kell jönniük hozzánk, naponta 2 órán keresztül közúti ellenőrzést tartanak. Sokkal jobb lenne, ha 

nem az autókat állítanák meg a körzeti megbízottak, hanem az emberek közé mehetnének. A 

rendőrségi ügyekkel kapcsolatban a héten megjelent nálunk egy pártfogó felügyelő, aki közölte, 

hogy Szécsény Város Önkormányzata alkalmazni szeretné a közérdekű munkásokat. A két ülés 

között ezen események történtek, kérem a beszámolóm elfogadását. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

beszámolóját a két testületi ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

A polgármester 18.50 órakor szünetet rendelt el, az ülés 19.10 perckor folytatódott. 

 

 

3. A 2011. évi költségvetés módosítása 

 Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A 2011. évi költségvetés módosítására azért van szükség, 

mert a gyermekétkeztetés 2.647.000,- Ft, valamint a vis major támogatás megérkezett, tehát ezen 

összegek előirányzatban történő szerepeltetése miatt. Azért tehát, hogy ezek szerepeljenek a 

beszámolóban, hogy a két oldal egyezzen, a kiadási oldalon a hitelt csökkentette ezzel az összeggel. 

Tehát akkor szavazzunk. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011. (II.15.) rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Egy másik jegyzőkönyvi kivonat, pedig az önhibájukon 

kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozik. A benyújtási 

határideje szeptember, de minél előbb be szeretnénk adni. Eddig nem vonatkozott ránk, de most 

már megfelelünk a feltételeknek és mindenképpen meg szeretnénk próbálni. 
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Vincze Nikolett körjegyző: Felolvasom a határozati javaslatot. „Endrefalva Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete (Közgyűlése) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 

CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási 

igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 

nyilatkozatott teszi: 1.a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő, 

vagy a feletti.” Innentől csak azt olvasom, ami ránk vonatkozik. „II.a) A települési önkormányzat 

helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen –ez még hiányzik- ezer forint 

összegű bevételt tervez. III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 

költségvetési rendeletét –eredeti: 35.754- (módosított:) 33.073 ezer forint összegű működési célú 

hiánnyal fogadta el. VI. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja 

meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. V. b) Az 

önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. c) Kötelező 

könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.” Tehát 

ennyi lenne. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezt kell beadni az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatoknak a támogatáshoz. 

Józsa Zoltán képviselő: Jó. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2011.(VII.27.) számú határozata 

 

1. Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok (ÖNHIKI) 2011. évi 

támogatására vonatkozó előterjesztést és úgy határozott, hogy a Magyar Köztársaság 

2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. 

pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok támogatására. 

 

2. A Képviselő-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 

nyilatkozatot teszi: 

 

I. Endrefalva Község Önkormányzatának lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő, 

vagy a feletti. 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 

jogcímen 4.500 ezer forint összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 35.754 ezer forint összegű 

működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az 

Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 

V. Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 

Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület, polgármester és körjegyző 
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4. Egyebek 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

 

A) VGÜ 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Egyebek napirendi pont következik. Ma is küldött a VGÜ 

egy levelet, hogy még midig lehet csatlakozni a projekt társuláshoz. 51.000,- Ft-ot kellene befizetni 

a csatlakozáshoz. 

Józsa Zoltán képviselő: És ha most valaki csatlakozik, majd meggondolja magát a többinek többel 

kell hozzájárulni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, így van a 3.000.000,- Ft-os megvalósítási 

tanulmányhoz való hozzájárulás attól függ, hogy mennyien csatlakoznak. A végső határideje a 

döntésnek július 31-ig van. Felolvasom a levelet: „Hivatkozva korábbiakban történt 

egyeztetéseinkre és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztorönkormányzat 

által kezdeményezett Kelet-Nógrád Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer elnevezésű projekt 

benyújtása vonatkozásában megküldött együttműködési megállapodására (iktatószám: 29999-

1/2011), az alábbiakról kívánom tájékoztatni. Az együttműködési megállapodást aláíró szerződő 

felek körének meghatározásához, véglegesítéséhez szükséges a tagönkormányzatok képviselő-

testületihatározatainak meghozatala, melyre a korábbi tájékoztatás szerint június 27-ig volt 

lehetőség. Tekintettel azon tényre, hogy több település is jelezte, fenti időpontot követően kerül 

sor4 a testületi ülések lefolytatására, a határidő további négy héttel meghosszabbításra került. A 

pályázati pénzforrást kezelő Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósággal előzetesen jóváhagyott 

ütemterv szerint szükséges az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, hogy a pályázat 

benyújtása kapcsán a határidők tarthatók legyenek. A fentiekben részletezett okoknál fogva ezúton 

kívánom Önt tájékoztatni, hogy az együttműködési megállapodás aláírásához szükséges képviselő-

testületi határozataikat legkésőbb 2011. július 31-ig SMJV Önkormányzata részére (3100 

Salgótarján, Múzeum tér 1.) megküldeni szíveskedjenek, mivel ezen határidővel a csatlakozási 

lehetőség lezárásra kerül. Értesítjük továbbá, hogy az előzetes megvalósíthatósági tanulmány 

készítését a MAPI Zrt. Végzi, a projekt előkészítésében érintett kistérségek, települések fejlesztési 

igényének felmérése céljából a közeljövőben személyesen keresik meg az együttműködési 

megállapodást aláíró feleket. Tisztelettel: Székyné dr. Sztrémi Melinda”. Amiről már a múltkor is 

beszéltünk nálunk a szelektív hulladékgyűjtés már teljesül bizonyos formában. A szelektív 

hulladékgyűjtés azért fontos, mert 2012-től az EU minden önkormányzatot kötelezni fog az 

alkalmazására. 

Józsa Zoltán képviselő: Szerintem ne társuljunk. 

Csonka Tímea képviselő: Egyetértek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Tehát, akkor szavazzunk. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2011.(VII.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint gesztorönkormányzat 

által megküldött, a Kelet-Nógrád Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer 

elnevezésű projekthez való csatlakozását és azt elutasította. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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B) Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 

megkeresése 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és 

Környezetvédelmi Nonprofit Kft. a saját utaknak és hidaknak a felülvizsgálatát, adatszolgáltatását 

végzi. Nekik, ezért negyedévente 67.000,- Ft-ot fizetünk. Mivel nagyon sok önkormányzat ezt a 

szolgáltatási díjat nem fizeti, ezért most tőlünk is azt kérdezik, hogy igényt tartunk-e erre a 

szolgáltatásra vagy nem? Pozitívum, hogy mindig jönnek és segítenek. Környezetvédelmi tervet is 

tudnak készíteni. Van másik lehetőség is, járjuk körbe és később döntsünk ez ügyben. 

Józsa Zoltán képviselő: Jó. 

 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2011.(VII.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi 

Nonprofit Kft. szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos megkeresését és azt 

elnapolta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

A polgármester 20.00 órától szünetet rendelt el. Az ülés 20.10 órától folytatódott tovább. 

 

 

C) Szociális földprogram 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A Szociális földprogram, most másabb, mint szokott. A 

Munkanélküli Központból küldtek egy tájékoztatót. Még nem sikerült részleteiben átnézni, de 

amennyiben jövőt tekintve tartós segítséget tudnánk ezáltal biztosítani, ha pár embernek is, akkor 

szívesen benyújtanánk ezt a pályázatott. Augusztus 5-ig van a határidő. Ezt még át kell gondolnunk. 

Józsa Zoltán képviselő: Egyetértek. 

 

 

D) Piliny község megkeresése 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Piliny Község Önkormányzatának községünk felé 

tartozása van. Felajánlotta a községünk területén lévő ingatlanjait a tartozásaiért cserében és kéri, 

hogy a különbözetet, pedig fizessük ki nekik. 

Holecz Sándorné képviselő: Nem jó ötlet. 

Papp Gábor alpolgármester: Több gond is felmerül ezzel kapcsolatban. 

Holecz Sándorné képviselő: Egyetértek. Nem jó. 

Józsa Zoltán képviselő: Itt, mint mindenben az ár és érték arány a mérvadó. Tehát mit ér a lakás 

szerintük és szerintünk. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Együtt határoztuk meg még régen az ingatlanok árait. 

Szerintem még gondolkodjunk rajta. Egyeztetek a polgármester úrral, addig mindenki gondolja át. 

 

 

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 

96/2011.(VII.27.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Piliny 

Község Önkormányzatának megkeresését a tartozások fejében történő ingatlan 

felajánlás tárgyában és azt elnapolta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Vincze Nikolett körjegyző: A műszaki ügyintézővel kapcsolatos meglévő társulási szerződéssel 

pedig az a probléma merült fel, hogy nem tartalmazza az inkasszó lehetőségét. Utána jártunk ennek 

a dolognak és az említett eljárás alkalmazásához, a szerződés módosítására lenne szükség, amelyhez 

össze kell ülnie a társulás tagjainak. A másik lehetőség pedig, hogy felhatalmazó levelet kellene 

aláíratni velük, hogy az inkasszónak jogi alapja legyen, de ez is csak 35 napig él, tehát többször 

meg kell ismételni. Három faluval kapcsolatban van fizetési probléma. Az egyik község például 

2006-tól nem fizet. 

Holecz Sándorné képviselő: A társulásoknak ez a nem fizetés a hátulütője. 

Csonka Tímea képviselő: Ez nem mehet így tovább. Mi fizetjük a bérét, és nem nálunk dolgozik az 

ügyintéző. 

 

 

E) Képviselői felvetések 

Deák Sándorné képviselő: Az úthoz jó lenne valami támogatás. Valamit el kellene indítani, 

szeretném elkérni a papírokat. 

Csonka Tímea képviselő: Igen jó lenne elindulni ezen az úton. 

Papp Gábor alpolgármester: Már másfél éve ki van bontva, jó lenne, ha végre megjavítanák. 

Csonka Tímea képviselő: Szétdől a házunk. 

Deák Sándorné képviselő: A fodrász szólt, hogy teherautóval rámentek az vízóra akna tetejére 

pedig ő vette betonfedelet. Sajnos kettétört ez a beton tömb. 

Józsa Zoltán képviselő: Igen nekem is régen lemez volt az is meghajlott. 

Deák Sándorné képviselő: A babati buszmegálló mikor lesz meg? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A sóder már ott van, csak esett az eső és nem tudták 

megcsinálni. 

Deák Sándorné képviselő: A temetőben, a ládában ott van a cement. 

Holecz Sándorné képviselő: Az, jó lesz. 

Papp Gábor alpolgármester: Azért van ott. 

Deák Sándorné képviselő: Nem tudom ki takarított a bolt mellett, de a fákat, a vastag gallyakat 

elvitték, a vékonyakat ott hagyták. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Laci küldte a fiúkat ki egyik reggel. Nem tudom kik 

voltak. 

Deák Sándorné képviselő: A vasrudat is elvitték. 

Józsa Zoltán képviselő: Esténként valamilyen büdös, fanyar füstszag kering a faluban, fejfájást 

gerjesztve. Gondolom nem csak engem irritál, hanem a község lakosságát is. A villanyszerelők ezt a 

szagot amperszagnak szokták nevezni, ami akkor keletkezik, amikor valamilyen villamos vezeték 

ég. Nem égett sem nálunk sem a szomszédban vezeték, hanem valahol messzebbről jött. Nem 

tudom, mi lehet, de rettenetesen büdös, alig lehet elviselni. A legrosszabb az, hogy akkor éreztük, 

amikor kánikula volt a kora esti órában, az ablakot be kellett zárni. Már egyszer tettem feljelentés, 

amikor jobban lehetett látni, hogy honnan gomolyog a füst. A rendőrségtől tájékoztatást nem 

kaptam az eljárásról, mi történt, de ami itt folyik, az környezet rombolásnak minősül. Ez a füst egy 

kemény méreg és ezt lélegezzük be mi és a gyerekeink. És csodálkozunk a tüdőbetegségeken és 

hasonlókon? 
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Csonka Tímea képviselő: És tudod konkrétan, hogy honnan ered a füst? 

Józsa Zoltán képviselő: Nem mondhatnám, valahol a Béke és a Besztercebánya út által bezárt 

háromszögben. Ez ellen fel kell lépni, ha a polgárőrség vagy a rendőrség nem jár eredménnyel, 

valamit mégis tenni kell. A lényeg az, hogy valakinek kellene valamit tennie és fellépni ezzel a 

környezet szennyezéssel szemben. 

Deák Sándorné képviselő: Hozzunk egy határozatot, hogy mikor lehet a száraz, kerti hulladékokat, 

elégetni. 

Papp Gábor alpolgármester: Igen, este 6 után már nem jó meggyújtani, mert a füst leül a falura. 

Úgy délután négy óra felé lehetne ideális. Szellőztetni sem lehet estefele, így tényleg tenni kellene 

valamit. 

Holecz Sándorné képviselő: Mindig is égették a falevelet, füveket és mégsem lettek tüdőbetegek. 

Papp Gábor alpolgármester: De az allergiásoknak, már az ilyen jellegű füst is árt. 

Holecz Sándorné képviselő: Igazad van, de amit Zoli mondott, az már mérgező. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Hiába mondunk, csinálunk bármit, nem használ, 

ugyanúgy égetik a kábelt, a rongyot. Magukat is mérgezik. 

Holecz Sándorné képviselő: Nem bánják. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, sajnos már én is tapasztaltam. 

 

 

Homoki Gábor képviselő 20
45 

órakor távozott az ülésről. 

 

Holecz Sándorné képviselő: Szeptemberben Idősek kulturális napját szeretnénk tartani az 

idősekkel. Pontosan még nem tudom, hogy a hónap melyik hétvégéjén legyen, de 8.-án búcsú van, 

valamint a mezőgazdasági tevékenységek miatt második és harmadik hete lenne jó a hónapnak. 

Tavaly sajnos elmaradt, az idén mindenképpen meg akarjuk rendezni. A kulturális napot a megújult 

kultúrházban szeretnénk megtartani és kérjük a képviselő-testület engedélyét. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen megadjuk az engedélyt. 

Vincze Nikolett körjegyző: Szeptemberben 3, 17 és 24 lesz szombati nap. 

Holecz Sándorné képviselő: 8-án van a templombúcsú az nem jó. 

Vincze Nikolett körjegyző: Szeptember 24-én falunap lesz Szécsényfelfaluban. 

Holecz Sándorné képviselő: Akkor maradjon a 17-e az nagyon jó lesz. 

Csonka Tímea képviselő: Jó. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom, hogy aki nem szerepel az ünnepélyen, az 

fizessen valamennyi belépőt. Itt az új kultúrház, vigyázni kell rá, így nem jön be akárki. Ami ingyen 

van, azt nem becsülik. 

Holecz Sándorné képviselő: Azt mondták az asszonyok, hogy legyen 300 Ft a belépő. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Lehet több is. 

Holecz Sándorné képviselő: Nem az nagyon sok. Maradjon a 300 Ft. Meg még lesz tombola is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A képviselő-testület nem fogja megszabni, mennyi 

legyen a belépődíj, csak javasoljuk az 500 Ft-ot. 

Holecz Sándorné képviselő: Igen jobb lenne egy nagyobb összeg, de az öregek a 300 Ft-ot akarják. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van még valakinek mondanivalója? 

Holecz Sándorné képviselő: Igen, sajnos az otthonban beázunk, ezért szükség lenne a segítségre. A 

parok felőli oldalon, már próbáltuk meg csinálni, de nem sikerült. A kémény mellett csorog be a 

víz. A lépcső és a fürdő résznél nincs már semmi gond. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Valaki szeretne még valamit mondani? 

Papp Gábor alpolgármester: A Csurgó és az Arany János út vízelvezető helyreállítása szükséges, 

valamint a Csurgó úton a befolyóé is. A Szondy úton lévő egyirányú tábla hiányzik. A kultúrtetőt is 

meg kell oldani. A Béke út végéhez a szemetet hordják. 

Deák Sándorné képviselő: Az egyik lakos szólt, hogy Dobó úton nem ég a közvilágítás. 

Papp Gábor alpolgármester: Be lehet jelenteni. Ha van pontos cím, akkor én bejelentem. 
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Józsa Zoltán képviselő: Még azzal szeretném kiegészíteni az előzőt, hogy létezik a Közép-Duna 

Völgyi Vízügyi és Környezetvédelmi Főfelügyelet, Katasztrófavédelem, Rendőrség. Ki a jogosult, 

hogy ebben eljárjon? Melyik az a hatóság, amelyik este 11 órakor is el tud járni? Ezeket meg kell 

tudni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az egyebek napirendet ezzel befejeztük. Köszönöm. 

 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21
00

 órakor bezárta, az ülés zárt ülés 

keretén belül folytatódott tovább. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   körjegyző 


